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Episcopia de Oradea salut� decizia CEDO
privind Parohia Sâmb�ta

Episcopia Greco-Catolic� de Oradea a primit 
decizia Cur�ii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) 
din 12 ianuarie 2010, care condamn� Statul Român 
pentru îngr�direa accesului la justi�ie �i discriminarea 
religioas� în cazul Parohiei Greco-Catolice Sâmb�ta, 
jud. Bihor, prin refuzul de a i se permite utilizarea l�-
ca�ului de cult care i-a fost con� scat abuziv de regi-
mul comunist în anul 1948 �i dat în posesie Bisericii 
Ortodoxe Române. Totodat�, Curtea a decis plata de 
c�tre Statul Român a sumei de 15.000 euro daune c�tre 
Parohia Greco-Catolic� pentru aceast� discriminare. 

Solicit�rile repetate ale credincio�ilor greco-
catolici din Sâmb�ta c�tre parohia ortodox� de a li se 
permite slujirea alternativ� în l�ca�ul greco-catolic 
s-au lovit de refuzul sistematic al p�r�ii ortodoxe, de�i 
aceasta avea propria biseric�, ortodox�, în localitate. 
Pe data de 3 mai 1995 a avut loc o întâlnire a reprezen-
tan�ilor celor dou� comunit��i, îns� întâlnirea nu a avut 
nici un rezultat. Ulterior partea ortodox� a refuzat orice 
dialog. Ca urmare a refuzului de a se permite comuni-
t��ii greco-catolice accesul în l�ca�ul de cult expropriat 
abuziv de regimul comunist, Parohia Greco-Catolic� 
a înaintat o ac�iune în justi�ie de folosire în comun a 
acestuia. Pe data de 24 octombrie 1996 Judec�toria 
Beiu� a decis ca, pe baza unui orar alternativ, ambele 
culte s� poat� celebra slujbele religioase. Nemul�umit� 
de aceast� decizie, Parohia Ortodox� a atacat hot�râ-

rea, iar Tribunalul Bihor a men�inut aceea�i sentin��. În 
continuare, Parohia Ortodox� Sâmb�ta a sesizat Curtea 
de Apel Oradea, care a hot�rât pe data de 12 ianuarie 
1998 c�, la acea vreme, litigiile privitoare la l�ca�ele 
de cult greco-catolice con� scate de regimul comunist 
�i a� ate în posesia Bisericii Ortodoxe Romane sunt de 
competen�a exclusiv� a comisiilor mixte de dialog. 

Datorit� refuzului p�r�ii ortodoxe de a g�si o so-
lu�ie amiabil�, precum �i a Statului Roman de a repara 
exproprierea abuziv� din perioada comunist�, Parohia 
Greco-Catolic� Sâmb�ta s-a adresat CEDO, pe data de 
11 iunie 1998, pentru a sanc�iona atitudinea abuziv� 
�i discriminatorie a autorit��ilor romane. Prin decizia 
pronun�at� în 12 ianuarie 2010, CEDO a admis cere-
rea Parohiei Greco-Catolice Sâmb�ta ca întemeiat� �i 
a hot�rât c� Statul Român a înc�lcat art. 6 �i 14 din 
Conven�iei Europene a Drepturilor Omului, care pre-
v�d în esen�� dreptul � ec�rei persoane la judecarea în 
mod echitabil a cauzei sale de c�tre o instan�� de jude-
cat�, respectiv obliga�ia Statului Român de a asigura 
exercitarea drepturilor civile f�r� discriminarea recla-
mantului pe motivul religiei. 

Episcopia Greco-Catolic� de Oradea salut� de-
cizia CEDO �i face apel la legiuitorul roman pentru 
adoptarea unei legi speciale de retrocedare a l�ca�e-
lor de cult expropriate în timpul regimului comunist. 
Statul Român are datoria s� repare nedreptatea pe care 
f�cut-o Bisericii Greco-Catolice în 1948, restituindu-i 
propriet��ile con� scate. În privin�a bisericilor retroce-
date, Biserica Greco-Catolic� �i-a manifestat mereu 
disponibilitatea de a le oferi pentru celebr�ri alternative 
fra�ilor ortodoc�i, astfel încât nimeni s� nu î�i celebreze 
serviciile religioase în condi�ii improprii. Solu�ia exist� 
�i func�ioneaz� în câteva localit��i din Eparhia de Ora-
dea. Func�ioneaz� �i în Europa de Vest, unde Biserica 
Catolic� pune la dispozi�ia Bisericii Ortodoxe Române 
l�ca�uri de cult pentru ca aceasta s�-�i poat� celebra 
propriile servicii religioase. 

Biroul de pres� al Episcopiei de Oradea 
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Alocu�iunile Papei Benedict al XVI-lea la Rug�ciunea Angelus
Renun�a�i la calea violen�ei

1.01.2010
Trei inten�ii de rug�ciune

17.01.2010

Iubi�i fra�i �i surori,
În aceast� duminic� se celebreaz� Ziua Mondial� a 

Migrantului �i Refugiatului. Prezen�a Bisericii al�turi de 
aceste persoane a fost constant� în timp, atingând niveluri 
deosebite la începutul secolului trecut: este de ajuns s� ne 
gândim la � gurile Fericitului Episcop Giovanni Battista 
Scalabrini �i a S� ntei Francisca Cabrini. În mesajul meu 
pentru aceast� ocazie am atras aten�ia asupra migran�ilor 
�i refugia�ilor minori. 

Isus Cristos, care ca nou-n�scut a tr�it experien�a 
dramatic� a refugiatului din cauza amenin��rilor lui Irod, 
îi înva�� pe ucenicii S�i s� primeasc� copiii cu mare res-
pect �i iubire. Chiar �i copilul, de fapt, oricare este na�io-
nalitatea �i culoarea pielii lui, trebuie considerat înainte de 
toate �i întotdeauna ca persoan�, imagine a lui Dumnezeu, 
de promovat �i tutelat împotriva oric�rei marginaliz�ri �i 
exploat�ri. În special trebuie depus� toate eforturile pentru 
ca minorii care ajung s� tr�iasc� într-o �ar� str�in� s� aib� 
garan�ii pe plan legislativ �i mai ales s� � e înso�i�i în nenu-
m�ratele probleme pe care trebuie s� le înfrunte. În timp 
ce încurajez în mod c�lduros comunit��ile cre�tine �i orga-
nismele care se angajeaz� în serviciul minorilor migran�i 
�i refugia�i, îi îndemn pe to�i s� men�in� vie sensibilitatea 
educativ� �i cultural� în privin�a lor, potrivit adev�ratului 
spirit evanghelic. Ast�zi, dup� amiaz�, la aproape 24 de ani 
de la istorica vizit� a Venerabilului Pap� Ioan Paul al II-lea, 
m� voi duce la marea Sinagog� din Roma, numit� Templu 
Major, pentru a întâlni comunitatea evreiasc� a ora�ului �i 
s� înf�ptuiesc o nou� etap� în drumul de în�elegere �i de 
prietenie dintre catolici �i evrei. De fapt, în po� da proble-
melor �i di� cult��ilor, între credincio�ii celor dou� religii se 
respir� un climat de mare respect �i de dialog, ca m�rturie 
a maturiz�rii raporturilor dintre noi �i a angaj�rii comune 
pentru valorizarea a ceea ce ne une�te: credin�a în unicul 
Dumnezeu, înainte de toate, dar �i ap�rarea vie�ii �i a fami-
liei, aspira�ia la dreptate social� �i la pace. 

Amintesc, în � ne, c� mâine va începe S�pt�mâna 
de Rug�ciune pentru Unitatea Cre�tinilor. În � ecare an, ea 
constituie, pentru to�i care cred în Cristos, un timp priel-
nic pentru a reînsu� e�i spiritul ecumenic, pentru a se întâl-
ni, a se cunoa�te, a se ruga �i re� ecta împreun�. Tema bi-
blic�, luat� din Evanghelia Sfântului Luca, face s� r�sune 
cuvintele lui Isus înviat c�tre apostoli: „Voi ve�i �  martirii 
acestor lucruri” (Lc 24,28). Vestirea de c�tre noi a Evan-
gheliei lui Cristos va �  cu atât mai credibil� �i e� cace, cu 
cât vom �  mai uni�i în iubirea Sa, ca adev�ra�i fra�i. Invit, 
de aceea, parohiile, comunit��ile c�lug�re�ti, asocia�iile 
�i mi�c�rile biserice�ti s� se roage f�r� încetare, în mod 
deosebit în timpul celebr�rilor euharistice, pentru deplina 
unitate a cre�tinilor. Încredin��m aceste trei inten�ii - fra�ii 
no�tri migran�i �i refugia�i, dialogul religios cu evreii �i 
unitatea cre�tinilor - mijlocirii materne a Preas� ntei Fe-
cioare Maria, Mama lui Cristos �i Mama Bisericii.

Iubi�i fra�i �i surori,
În aceast� zi, Domnul ne ajut� s� începem un nou an 

în Numele s�u �i sub privirea Preas� ntei Fecioare Maria, a 
c�rei maternitate divin� o celebr�m în aceast� solemnitate. 
M� bucur s� v� întâlnesc la primul Angelus din 2010! M� 
adresez vou�, celor care v-a�i adunat numero�i în Pia�a Sfân-
tul Petru, precum �i celor care se unesc la rug�ciunea noastr� 
prin radio �i televiziune, �i le urez tuturor ca anul abia început 
s� � e un timp în care, cu ajutorul Domnului s� putem merge 
în întâmpinarea lui Cristos �i a voin�ei lui Dumnezeu �i astfel 
s� facem mai bun� casa noastr� comun� care este lumea.

Un obiectiv care poate �  împ�rt��it de to�i, condi�ie 
indispensabil� pentru pace, este administrarea cu dreptate �i 
în�elepciune a resurselor naturale ale Terrei. „Dac� vrei s� 
cultivi pacea, p�ze�te crea�ia”: acestei teme, de mare actu-
alitate, am dedicat Mesajul meu pentru a 43-a Zi Mondial� 
a P�cii de ast�zi. În timp ce era dat publicit��ii Mesajul, �e�  
de Stat �i de Guvern erau aduna�i la Copenhaga pentru sum-
mitul despre clim�, unde a reie�it înc� o dat� urgen�a unor 
orient�ri concertate la nivel global. Cu toate acestea, în acest 
moment a� dori s� subliniez importan�a pe care o au, în ocro-
tirea mediului, �i op�iunile personale ale indivizilor, familii-
lor �i administra�iilor locale. „Devine de acum indispensabi-
l� o efectiv� schimbare de mentalitate care s�-i fac� pe to�i s� 
adopte noi stiluri de via��” (cf Mesaj, nr. 11). Într-adev�r, cu 
to�ii suntem responsabili de ocrotirea �i îngrijirea crea�iei. De 
aceea, în acest domeniu, este fundamental� educa�ia: pentru 
a înv��a s� respect�m natura, pentru a se orienta tot mai mult 
spre „construc�ia p�cii pornind de la op�iuni cu raz� larg� la 
nivel personal, familiar, comunitar �i politic” (ibid.).

Dac� trebuie s� avem grij� de creaturile care ne în-
conjoar�, cât� considera�ie va trebui s� avem fa�� de per-
soane, fra�ii no�tri �i surorile noastre! Cât respect pentru 
via�a uman�! În prima zi a anului a� dori s� adresez un apel 
la con�tiin�ele celor care fac parte din grup�ri armate de 
orice fel. Tuturor �i � ec�ruia, le spun: opri�i-v�, gândi�i-v�, 
renun�a�i la calea violen�ei! Pe moment, acest lucru ar pu-
tea s� v� par� imposibil, dar dac� ve�i avea curajul de a 
face acest gest, Dumnezeu v� va ajuta �i ve�i sim�i întor-
cându-se în inimile voastre bucuria p�cii, pe care probabil 
de mult� vreme a�i uitat-o. Încredin�ez acest apel mijlocirii 
Preas� ntei Maici a lui Dumnezeu, Maria”.  Ast�zi, liturgia 
ne aminte�te c� opt zile dup� na�terea Copilului, Ea, împre-
un� cu logodnicul ei Iosif, l-au dus pentru circumciziune, 
dup� legea lui Moise, �i i-au pus numele Isus, dup� cum a 
fost chemat de înger (cf Luca 2,21). Acest nume, care în-
seamn� „Dumnezeu mântuie�te”, este împlinirea revela�iei 
lui Dumnezeu. Isus este chipul lui Dumnezeu, este binecu-
vântare pentru orice om �i pentru toate popoarele, este pace 
pentru lume. Mul�umim, Maic� Preasfânt�, c� l-ai dat la 
lumin� pe Mântuitorul, Principele P�cii!

Tuturor le urez s� p�streze în inim�, în � ecare zi a nou-
lui an, pacea pe care ne-a d�ruit-o Cristos. Un An Nou fericit! http://www.oecumene.radiovaticana.org
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1 Decembrie 2009:
Bisericile devin partenere o� ciale de dialog cu UE

Ziua de 1 decembrie marcheaz� intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona. Pe lâng� reforma 
Institu�iilor din cadrul UE, Tratatul introduce în drep-
tul primar al UE un articol de o importan�� deosebit� 
pentru Biserici. Prin articolul 17 al Tratatului asupra 
func�ion�rii UE, UE recunoa�te identitatea �i contribu-
�ia speci� c� a Bisericilor �i începe cu ele, pe aceast� 
baz�, un dialog «deschis, transparent �i constant». 

În virtutea acestui articol, Bisericile �i Comunit��i-
le religioase vor putea s� înt�reasc� dialogul lor  cu Comi-
sia European�, cu Consiliul �i cu Parlamentul european �i 
s� contribuie mai e� cient la re� ec�ia politic� european�.

Inspirate de doctrina social� a Bisericii �i înt�rite 
de experien�a lor în domeniu, vor putea s� duc� un di-
alog critic �i constructiv cu factorii de decizie europeni 
asupra politicilor elaborate de UE. 

Ast�zi, în ajunul unui nou deceniu, acelea�i pro-
voc�ri urgente preocup� UE �i Bisericile: promovarea 
demnit��ii � ec�rei � in�e umane, solidaritatea cu cei mai 
slabi din cadrul societ��ilor noastre, economia pus�  în 
slujba omului, solidaritatea dintre genera�ii �i cu ��rile în 
curs de dezvoltare, schimb�rile climatice �i conservarea 
Crea�iei, primirea migran�ilor �i dialogul intercultural.

Bisericile din Europa întâmpin� a�adar cu bucurie 
dialogul cu Uniunea european� ca pe un instrument care 
le va permite s� înso�easc� în mod mai e� cient UE, pen-
tru ca ea s� devin� o Comunitate de oameni �i de valori, 
con�tient� de responsabilitatea sa, unit� �i primitoare.

În ace�ti ultimi ani, s-a realizat un dialog prac-
tic între Institu�iile europene �i COMECE �i partenerii 
ecumenici. Datorit� acestui «Dialog practic», încrede-
rea între Institu�iile europene �i Biserici a crescut de-a 
lungul anilor. COMECE sper� ca acest dialog s� se 
poat� intensi� ca �i aprofunda, pe baza articolului 17. 
Comisia Episcopatelor Comunit��ii Europene cheam� 
Bisericile �i pe cre�tinii din întreaga Europ� s� pro� te 
de aceast� oportunitate de dialog pentru a contribui cu 
competen�� �i umanitate la proiectul european.

COMECE, împreun� cu partenerii s�i ecumenici 
din cadrul KEK (Conferin�a Bisericilor Europene) va 
face în curând propuneri concrete Comisiei europene, 
Parlamentului european �i Consiliului pentru a ancora 
acest dialog într-o practic� institu�ional� constant�.

Biroul de pres�

Conferin�a Episcopilor Din România
Comunicat

Biserica Catolic� din România, împreun� cu 
Comisia Episcopatelor Comunit��ii Europene (COME-
CE), întâmpin� cu bucurie intrarea în vigoare, ast�zi, 
a Tratatului de la Lisabona, care introduce în dreptul 
primar al Uniunii Europene un articol (nr. 17) de o de-
osebit� importan�� pentru Biserici.

„Prin Articolul 17, Uniunea European� recunoa�-
te identitatea �i contribu�ia speci� c� a Bisericilor �i de 
aici se poate porni un dialog. COMECE este optimist� în 
acest sens, datorit� dialogului practicat deja cu institu�ii-
le Uniunii Europene, un dialog care de acum se poate in-
tensi� ca”, a a� rmat Preas� n�itul Virgil Bercea, Episcop 
greco-catolic de Oradea, reprezentantul Conferin�ei Epi-
scopilor din România (CER) în cadrul COMECE. 

„Biserica Catolic� din România, respectiv Bise-
rica Ortodox� �i celelalte Biserici, conform Tratatului, 
au dreptul de a intra în acest dialog deschis, transparent 
�i constant cu institu�iile Uniunii Europene. Este foarte 
important ca Bisericile s� g�seasc� modalit��i de dialog, 
pentru ca valorile evanghelice s� � e purtate de c�tre 

parlamentarii români, �i nu numai, în instan�ele Uniunii 
Europene”, a ad�ugat Preas� n�itul Virgil Bercea.

Comisia Episcopatelor Comunit��ii Europene 
(COMECE) a fost în� in�at� în 1980 �i reune�te dele-
ga�ii Conferin�elor Episcopilor Bisericii Catolice de pe 
teritoriul Uniunii Europene. Comisia are un secretariat 
permanent la Bruxelles. Printre obiectivele sale se nu-
m�r�: monitorizarea �i analizarea procesului politic al 
UE, informarea membrilor Bisericii Catolice cu privi-
re la politica �i legisla�ia UE, dialogul cu intitu�iile UE, 
promovarea unei re� ec�ii, bazate pe înv���tura social� a 
Bisericii Catolice, asupra provoc�rilor pe care le înfrunt� 
Europa unit�.

Preas� n�itul Virgil Bercea îi reprezint� pe episco-
pii catolici din România în cadrul COMECE din 2005: 
mai întâi ca observator, iar din 2007 ca membru de drept.

Pr. Cazimir BUD�U
Secretar general
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Dragi fra�i �i surori în Cristos Domnul, 
„Pentru unirea tuturor” cre�tinilor, iat�, �i-n 

acest început de an, o comisie special� a preg�tit �i 
a propus teme de re� ec�ie înso�ite de celebrare întru 
sincer� �i profund� rug�ciune, pentru ca Dumnezeu 
Cel Unu în � in�� �i întreit în Persoane s� binecuvân-
teze eforturile tuturor pe acest drum, pres�rat înc� cu 
multe neajunsuri, neîn�elegeri, dar animat de speran�� 
�i de încredere. 

Când jurnalistul Peter Seewald cerea felurite 
l�muriri de la, pe atunci, cardinalul Joseph Ratzinger, 
referitor la marea familie a Bisericii, s-a folosit de o p�-
rere a papei Leon cel Mare, care spunea c� pentru a pu-
tea un pic în�elege �i a pricepe taina Bisericii, trebuie, 
mai întâi de toate, s� dai deoparte „întunericul gândirii 
p�mânte�ti �i fumul în�elepciunii lume�ti”. Aceasta l-a 
provocat pe cardinalul Joseph Ratzinger, acum Papa 
Benedict al XVI-lea, s� aprofundeze: „Mi se pare c� a 
aborda Biserica prin comisii, organisme �i consf�tuiri 
este tocmai o ispit� a societ��ii noastre foarte active �i 
ra�ionale… Dac� vrem s� în�elegem Biserica a�a cum 
trebuie, atunci e cazul s� o privim, înainte de toate din-
spre liturgie. Aici este ea, în cea mai mare m�sur�, ea 
îns��i, aici este ea necontenit atins� de Dumnezeu �i 
înnoit� de El”. Iat� c� acest îndemn al Papei Benedict 
se împline�te în rostuirea acestor anuale S�pt�mâni de 
rug�ciune pentru unirea toturor cre�tinilor, S�pt�mâni 
ce nu au nimic cu spiritul de comisie sau consf�tuire, ci 
cu spiritul liturgic, cu spiritul de rug�ciune comunitar�, 
de rug�ciune împreun�, rug�ciune ce dore�te s� treac� 
dincolo de limitele confesionale. 

Tema propus� pentru acest an este luat� din con-
textul unei apari�ii a lui Isus, dup� învierea Sa glorioas� 
din mor�i. Ucenicilor înfrico�a�i, bulversa�i, tri�ti, dup� 
cele întâmplate cu Înv���torul lor, Acesta le aduce spe-
ran�a �i bucuria, dovedindu-le c� este viu, c� m�nânc� 
cu ei �i le aduce l�muriri. „Atunci le-a deschis mintea” 
(Lc24,45). Oare, Bisericile �i toate comunit��ile ecle-
ziale nu sunt le fel de înfrico�ate, bulversate �i triste 
în fa�a situa�iei de ne-unitate evident� �i de ne-e� cace 
m�rturie pentru Cristos �i Evanghelie, într-o sociatate 
care, �i a�a, chiar v�dit vrea „s� scape” de Cristos? Ce e 
de f�cut? Trebuie dep��it “întunericul gândirii p�mân-
te�ti �i fumul în�elepciunii lume�ti” prin rug�ciune mul-
t�, printr-un sus�inut „dialog al iubirii”, prin st�ruin�� 

întru „noua evanghelizare”. Iar întâlnirile de celebrare 
împreun� a Cuvântului lui Dumnezeu �i de serioas� re-
� ec�ie asupra mesajului �i a dorin�ei Domnului de a �  
cu to�ii una, ne deschid cu iubire unii spre al�ii, ne aju-
t� s� vedem c� mul�i oameni credincio�i sunt l�untric 
lega�i de Cristos �i c� r�d�cinile credin�ei p�trund mai 
presus de orice în Cristos însu�i. Acest Cristos, biruitor 
înviat din mor�i, este „for�a continu� care d� via�� aces-
tui butuc de vie, f�când din el ceva care poate rodi”. 

An de an, duminic� de duminic�, îl celebr�m pe 
Cel Înviat, cu credin��. Precum ucenicii de alt�dat�, �i 
noi „suntem martorii acestora” (Lc 24,48): martori ai 
Celui Înviat, dar �i martori ai ne-unit��ii. Într-un cre�-
tinism dezbinat înc�, nici bucuria nu poate �  deplin�. 
Doresc �i m� rog, dimpreun� cu voi to�i, ca rug�ciunea 
�i efortul nostru s� gr�beasc� ceasul în care, cu bucurie 
deplin� s� celebr�m nu doar Cuvântul Domnului, ci �i 
Dumnezeiasca Euharistie. Va �  cerul pe p�mânt atunci; 
va �  bucurie cereasc�. 

„Pentru unirea tuturor, Domnului s� ne rug�m”. 

† LUCIAN
Arhiepiscop Major 

al Bisericii Române Unit� cu Roma, Greco-Catolic�

S�pt�mâna de Rug�ciune pentru Unitatea Cre�tinilor
18-25 ianuarie 2010

Mesajul PF Lucian

 Cristoase cel înviat, care i-ai înso�it pe discipoli pe drumul lor spre Emaus, tu e�ti al�turi de noi pe drumul 
credin�ei.  Pe drumurile vie�ii, la � ecare întâlnire, treze�te în noi compasiunea de a-l primi pe cel�lalt �i de a asculta 
istoria sa. Însu� e�e�te dorin�a noastr� de a vesti Cuvântul t�u. S� lumineze �i s� ard� inima noastr� de martori.  
Spiritul t�u Sfânt s� ne înve�e arta de a explica Scripturile, pentru ca ochii s� se deschid� �i s� te recunoasc�.  D�-ne 
curajul de a deveni sensibili, pentru ca fra�ii �i surorile aduna�i s� te poat� cunoa�te �i s� putem s� te descoperim lor.
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(continuare în pag. 7)

Pe fundalul cântecului „Preot e�ti în veac”, la 
data de 19 iunie 2009, în Catedrala Episcopal� „Sfân-
tul Nicolae” din Oradea, a fost întâmpinat  PSS Vir-
gil Bercea, Episcopul greco-catolic al acestei Eparhii, 
înso�it de un mare num�r de preo�i, de alte persoa-
ne consacrate �i invita�i de seam�, de sutele de cre-
dincio�i prezen�i aici, pentru o� cierea unei Vecernii 
Mari, prilejuit� de deschiderea Anului Sacerdotal, s�r-
b�torit în întreaga Biseric� Catolic�, în perioada: 19 
iunie 2009 – 19 iunie 2010.

Anul Sacerdotal a fost proclamat de c�tre Papa 
Benedict al XVI-lea, pentru punerea în valoare a misi-
unii preotului în Biseric� �i în societea contemporan�; 
un an pentru a sublinia necesitatea intrinsec� a � ec�rui 
preot de a tinde la „des�vâr�irea spiritual�” pentru ca 
slujirea s� � e rodnic�. Tot în aceast� perioad� se aniver-
seaz� 150 de ani de la moartea Sfântului Paroh de Ars, 
Ioan Maria Vianney, adev�rat exemplu de P�stor în slu-
jirea turmei lui Cristos. Icoana cu chipul acestui sfânt a 
fost expus� în Catedrala Episcopal�, înc� de la solem-
nitatea de dechidere �i în toate bisericile din eparhie.

Articolul de fa�� î�i propune, în modul cel mai 
smerit �i sincer, s� aduc� în aten�ia cititorilor câteva 
considerente de ordin moral �i religios, din care s� se 
poat� desprinde, m�car în parte, marea responsabili-
tate a misiunii de slujire a preotului în Biseric� �i im-
plicarea lui în via�a comunit��ii pe care o p�store�te. 
De asemenea, se vrea a �  un semn de pre�uire �i de 
respect fa�� de persoanele care au ales aceast� form� 
de consacrare. 

„Preo�ia este sacramentul prin care misiunea încre-
din�at� de Cristos apostolilor continu� s� se exercite în Bi-
seric� pân� la sfâr�itul veacurilor” (1) . Preotul este un om, 
o persoan� chemat� de Dumnezeu, care în urma impunerii 
mâinilor episcopului �i a consacr�rii sacerdotale primite, 
se bucur� de capacitatea de a ac�iona în numele �i prin 
puterea lui Cristos însu�i, pe care îl reprezint�, de a inter-
veni pe lâg� El în cele s� nte, în folosul mântuirii, lucrând 
pentru venirea Împ�r��iei lui Dumnezeu.

Imediat dup� hirotonire, el este deja un slujitor al 
lui Cristos, singurul preot adev�rat. Prin slujirea celui 
hirotonit, ca episcop sau preot, prezen�a lui Cristos, în 
calitate de Cap al Bisericii, se face v�zut� în mijlocul 
comunit��ii credincio�ilor. Via�a �i slujirea unui preot 
cu har const� în a s� n�i, a vesti (înv��a) �i a condu-
ce. Aceste valori reprezint� adev�ratele dimensiuni ale 
personalit��ii �i demnit��ii unui p�stor spiritual, prin 
care poate �  recunoscut mereu ca model de moralitate 
�i înf��i�are. Modelul de via�� ales de preot se identi-

� c�, în practica de zi cu zi, cu modul de a �  care l-a 
caracterizat pe Isus �i pe urma�ii lui direc�i, apostolii.

1. Activitatea de s� n�ire. Dup� împlinirea lu-
cr�rii pe care Tat�l a încredin�at-o Fiului S�u pe p�-
mânt, în ziua Rusaliilor a fost trimis Spiritul Sfânt, a 
treia Persoan� a S� ntei Treimi, pentru a s� n�i neconte-
nit Biserica �i ca urmare a acestui fapt, cei care cred, s� 
poat� ajuge la Tat�l, prin Cristos, într-un singur Spirit. 
„El este Spiritul vie�ii, izvorul apei s�lt�toare în via�a 
ve�nic�, prin care Tat�l d� via�a oamenilor mor�i prin 
p�cat, pân� când va învia în Cristos, trupurile lor mu-
ritoare. Spiritul Sfânt locuie�te în Biseric� �i în inimile 
credincio�ilor ca într-un templu. El c�l�uze�te Biserica 
spre tot adev�rul, o une�te în comuniune �i slujire, o 
înzestreaz� �i o conduce cu diferite daruri ierarhice �i 
carismatice �i o împodobe�te cu roadele sale” . (2)

Activitatea de s� n�ire desf��urat� de episcopi �i 
preo�i se concretizeaz� prin o� cierea �i administrarea 
S� ntelor Sacramente ale Bisericii. Cele �apte sacra-
mente: Botezul, Mirul, Euharistia, Poc�in�a, Ungerea 
bolnavilor (Maslul), Preo�ia �i C�s�toria sunt legate de 
toate etapele, evenimentele �i momentele ce dau na�-
tere �i cre�tere, vindecare �i misiune vie�ii de credin-
�� a cre�tinilor. Dintre cele �apte sacramente, Sfânta 
Euharistie este deasupra tuturor, � ind izvor �i culme a 
întregii vie�i cre�tine pentru c� „toate sacramentele pre-
cum �i toate slujirile biserice�ti �i operele de apostolat 
sunt strâns legate de Euharistie �i rânduite în vederea 
ei. C�ci în Sfânta Euharistie este cuprins tot binele spi-
ritual al Bisericii, Cristos însu�i, Pa�tele nostru.”  (3)

Activitatea preo�ilor de a s� n�i este un continu-
um care nu se reduce numai la cele �apte sacramen-
te, ci se face �i prin alte o� cii �i semne sacre, numite 
sacramentalii, instituite de Sfânta Biseric� în vederea 
s� n�irii anumitori slujiri ale Bisericii, a anumitor st�ri 
de via��, a feluritelor împrejur�ri ale vie�ii cre�tine, 
precum �i a lucrurilor folositoare omului. Sacramen-
taliile comport� întotdeauna rug�ciune, adesea înso-
�it� de un anumit semn, ca impunerea mâinii, semnul 
crucii, stropire cu ap� s� n�it� sau ungere cu ulei sfânt. 
Printre sacramentalii � gureaz� mai întâi binecuvân-
t�rile pentru: persoane, cele legate de servirea mesei, 
pentru anumite obiecte sau lucruri, cum ar � : uleiuri 
s� nte, apa, vase sau ve�minte s� nte clopote etc. Se 
mai pot men�iona binecuvântarea unor locuri unde 
urmeaz� s� � e construite biserici m�n�stiri, locuin�e, 
institu�ii sau pentru alte destina�ii.

Trei dimensiuni ale vie�ii �i slujirii preo�e�ti
Nicolae COSTRU�

„Datoria omului �i cea mai frumoas� activitate a lui este s� se roage �i s� iubeasc�. Dac� 
voi v� ruga�i �i iubi�i pe Dumnezeu �i pe oameni, iat�, aceasta este fericirea omului pe p�mânt.”

Ioan Maria Vianney
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(urmare din pag. 6)

2. Activitatea de vestire (înv��are). Preo�ii, în 
calitate de colaboratori ai episcopilor, vestesc tuturor 
Evanghedia lui Dumnezeu pentru ca, împlinind porun-
ca Domnului: „Merge�i în lumea întreag� �i predica�i 
Evanghelia la toat� f�ptura!” (Mc 16,15), s� constituie 
�i s� sporeasc� poporul lui Dumnezeu. Prin înv���tura 
cre�tin� se veste�te cuvântul mântuitor, prin care este 
trezit� credin�a în inimile celor necredincio�i �i hr�nit� 
în inimile celor credincio�i. Înv���tura de credin��, f�-
cut� cu mult� pricepere aprinde, de asemenea, în inimi-
le credincio�ilor o dorin�� statornic� �i mereu vie pen-
tru des�vâr�irea cre�tin�. Sfântul Apostol Pavel scrie: 
„Credin�a vine din ascultarea vestirii, iar vestirea, din 
cuvântul lui Cristos” (Rom. 10, 17). Preo�ii, în spiri-
tul îndatoririlor ce decurg din statutul lor sacerdotal, 
vestesc adev�rurile Evangheliei acolo unde sunt che-
ma�i de Domnul. Mul�i dintre acestia sunt misionari, 
ajun�i în diferite col�uri ale lumii, care printr-o preg�-
tire teologic� temeinic� �i purtare exemplar�, îi aduc 
la ascultare, chiar �i pe p�gâni, ca s�-L pream�reasc� 
pe Dumnezeu, St�pânul unic al întregului Univers. Ei 
vestesc necontenit �i deschis Misterul lui Cristos, � e 
prin catehez�, când explic� înv���tura Bisericii, � e c� 
studiaz�, în lumina înv���turii lui Cristos multiplele 
probleme ale comunit��ilor în care fac predicarea �i a 
lumii contemporane (de ordin moral, social sau de alt� 
natur�), prin care s� poat�  ameliora sau s� pun� cap�t 
unor suferin�e umane. Ei desf��oar� o astfel de activi-
tate nu doar bazându-se pe în�elepciunea lor, ci înainte 
de toate, prin Cuvântul lui Dumnezeu, chemându-i st�-
ruitor pe to�i la convertire �i s� n�enie. (4) 

3. Activitatea de conducere. P�storind credin-
cio�ii unei comunit��i, preo�ii sunt cei care slujind cele 
s� nte, mai ales Jertfa Liturghiei, ac�ioneaz� în numele 
�i ca reprezentan�i ai lui Cristos. Ei sunt  în� �c�ra�i �i 
îndemna�i de iubirea Bunului P�stor, ca s� nu precupe-
�esc� nimic în activitatea de slujire, iar la nevoie s�-�i 
dea chiar via�a pentru oile lor. În aceast� privin�� au ca 
model nu numai pe s� n�ii �i pe martirii de alt�dat�, ci 
chiar �i exemplul acelor episcopi, preo�i �i credincio�i 
care, în vremurile apropiate sau acum, în zilele noastre, 
nu au pregetat nimic �i nu vor pregeta nicicând, în orice 
condi�ii s� mearg� pân� la cap�t, pân� la sacri� ciul su-
prem, pentru a ap�ra � in�a Bisericii lui Cristos �i pentru 
m�rturisirea credin�ei lor.

În lumea de azi, preo�ii, în dorin�a de a rezolva 
cât mai multe probleme de ordin material �i spiritual, 
con�tientizeaz� faptul c� � ind foarte implica�i �i tra�i 
în toate p�r�ile de nenum�ratele obliga�ii ale misiunii 
asumate, pot deveni vulnerabili.

„Prezen�a lui Cristos în slujitorul sacru nu trebu-
ie în�eleas� ca �i cum acesta ar �  ap�rat împotriva tu-
turor sl�biciunilor omene�ti, a spiritului de dominare a 
gre�elilor, chiar a p�catului. Puterea Spiritului Sfânt nu 
garanteaz� toate actele preo�ilor în acela�i fel. În timp 

ce în administrarea Sacramentelor este dat� astfel încât 
nici chiar p�catul slujitorului sacru nu poate împiedica 
rodul harului, exist� multe acte în care amprenta ome-
neasc� a preotului las� urme care nu sunt întotdeauna 
semnul � delit��ii fa�� de Evanghelie �i care pot d�una, 
a�adar, rodniciei apostolice a Bisericii”,  (5) fapt pentru 
care preo�ii se lupt� mereu nu numai cu multiple lor 
greut��i ce le apar în fa��, ci �i cu ei în�i�i, pentru ar-
monizarea unei vie�ii interioare în raport cu cerin�ele �i 
exigen�ele activit��ii exterioare. Abia când ajung s� re-
alizeze o astfel de unitate de via�� �i de tr�ire spiritual�, 
începe, de fapt, ceea ce este poate cel mai important �i 
mai greu lucru în activitatea de p�storire: datoria, do-
rin�a de a inculca treptat acest mare deziderat cre�tin �i 
în su� etele credincio�ilor. Unitatea care d� armonie în 
via�� este atins� de preo�i atunci când au con�tiin�a de 
sine c�, în împlinirea slujirii lor, au urmat cu iubire �i 
perseveren�� drumul lui Cristos Domnul, care a venit la 
la noi ca s� fac� voia Celui care L-a trimis pentru a-I 
împlini lucrarea de mântuire a oamenilor. 

Prin � delitatea fa�� de Cristos �i fa�� de Biseric�, 
„preo�ii realizeaz� unitatea vie�ii unindu-se cu Cristos 
în descoperirea voin�ei Tat�lui �i în d�ruirea de sine 
pentru turma ce le-a fost încredin�at�”. (6) Acest lucru 
se întâmpl� de � ecare dat� când one�tii slujitori, din Via 
Domnului, p�trund tot mai adânc, prin rug�ciune, prin 
cur��ie su� eteasc� �i ascultare, în misterul lui Cristos.

Îi inform�m pe cititorii no�tri c� pentru a in-
tra în posesia abonamentului la revista Vestitorul 
este necesar ca acesta s� � e achitat pe tot anul sau 
pe cel pu�in �ase luni.

Abonamentul trebuie s� � e pl�tit pân� cel târ-
ziu la data de 30 ianuarie 2010. Pentru a avea evi-
den�a clar� a abonamentelor, v� rug�m s� trimite�i 
chitan�ele care atest� acest lucru pe adresa redac�iei.

Costul unui exemplar va �  de 1,5 LEI, cost 
care, pentru abona�i, va r�mâne acela�i pe tot timpul 
anului, indiferent de eventualele modi� c�ri de pre�.

V� reamintim c� modalitatea cea mai sigur� de 
a intra în posesia revistei noastre este abonamentul.

V� rug�m ca pân� la data de 01.02.2010 s� 
trimite�i banii pe adresa:

Toma Alexandru
str. Borsecului, nr. 14
Bloc X16, Sc.B, Ap.30 - 410571 - Oradea jud. Bihor
Telefoane de contact: 0259-472 823; 0741-933193

ABONAMENTE
LA REVISTA VESTITORUL

(1) Catehismul Bisericii Catolice, Bucure�ti, 1993, 1356, 
p.334. (2) Conciliul Ecumenic Vatican II, Nyiregyha, 1990, p. 
50. (3) CatehismulB isericii  Catolice  Op.,cit., 1324, p.291. 
(4) Conciliul Ecumenic... Op . cit. , p. 301. (5) Catehismul 
Bisericii Catolice, Op. cit., 1550,p. 337. (6) Idem, p.311.
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P�rintele Ioan Bota
- la 90 de ani de via�� �i 22 de ani de preo�ie -

Orice întâlnire cu P�rintele I. Bota este o bucurie �i 
o speran��. Prin intermediul paginii scrise, o modalitate de 
,,întâlnire”, am g�sit noi, or�denii, prilejul  de a-i spune P�rin-
telui ,,La mul�i ani” la ceasul împlinirii vârstei de 90 de ani.

A vorbi despre P�rintele I. Bota nu este tocmai 
u�or. Un mare om de cultur� �i � lozof î�i asem�na via�a 
cu a unui copac care st� cu r�d�cinile în p�mânt �i cre�te, 
în timp ce pentru al�ii via�a este ca un râu care curge, se 
um� �, dar se vars� în mare �i se pierde via�a P�rintelui, o 
via�� de om, este asemenea copacului viguros.

Pentru a-l cunoa�te pe omul �i preotul I. Bota, 
pentru a în�elege de ce se impune con�tiin�elor, trebuie 
s�-i privim via�a în câteva momente de� nitorii, de mari 
încerc�ri, care pentru mul�i ar �  însemnat o schimbare 
a destinului neprielnic. P�rintele îns� a stat în fa�a desti-
nului cu credin��, cu energie �i fermitate. Amintim astfel 
de momente: la suprimare Bisericii Greco-Catolice, în 
1948, ca teolog al Academiei Teologice din Blaj, a în-
demnat credincio�ii s� r�mân� în credin�a lor �i s� nu se 
lase intimida�i de presiunile de a trece la ortodoxie. Pentru 
aceast� atitudine �i � delitatea fa�� de Biserica sa, Biseri-
ca Român� Unit� cu Roma, a fost arestat �i condamnat. 
Un alt moment este continuarea studiilor dup� ie�irea din 
închisoare, când, ca fost de�inut politic, orice posibilitate 
era f�r� vreo �ans�. Cu ajutorul unor profesori de la Uni-
versitatea din Cluj, este reprimit în Universitate �i înscris 
la Facultatea de Filologie-Istorie. Este greu de imaginat 
pentru cei de acum nesiguran�a acelor timpuri, când erau 
exmatricula�i studen�ii cu ,,origine nes�n�toas�” sau cu un 
trecut ca cel al P�rintelui. Ce rezisten�� su� eteasc� trebuie 
s� �  avut! În 1977 ob�ine doctoratul în Istorie la Universi-
tatea din Bucure�ti. �i nu putem s� nu amintim dragostea 
�i devotamentul fa�� de Biserica Român� Unit� cu Roma, 
pe care a servit-o în timp de prigoan� sau libertate, de-a 
lungul unei vie�i; curajul de a �  fost hirotonit preot greco-
catolic în clandestinitate este exempli� cator.

Pe P�rintele, cei mai mul�i dintre or�denii greco-
catolici, dar nu numai, l-am cunoscut dup� 1989, odat� 
cu ob�inerea libert��ii Bisericii noastre. Prezen�a printre 
noi a P�rintelui a însemnat �i va însemna pentru totdeauna 
o lec�ie de via�� cre�tin� tr�it� la în�l�imea ,,eroismului”, 
cum ar �  de� nit-o Episcopul Ioan Suciu.

P�rintele venea din suferin�ele trecutului, purtând în 
inim� durerea pentru toate nedrept��ile �i martirajul Biseri-
cii Unite. La distan�a de dou� genera�ii, efectele regimului 
comunist �i ale celor aservi�i lui, care au încercat s� �tearg� 
din memoria �i inima oamenilor existen�a Bisericii Române 
Unite cu Roma, schimbând adev�rul în minciun�, erau evi-
dente - �i mai sunt înc� - prin ur�, intoleran��, r�utate nedrep-
tate, denigrare etc. Cunosc�tor al istoriei, bazat pe adev�rul 
documentului,cu dreapt� cump�n� în judecat�, P�rintele I. 
Bota, prin cuvântul s�u, rostit  la toate evenimentele cultu-

rale de dup� 1989, 
mi�ca gândirea ce-
lor ce-l ascultau, 
trezind în su� ete 
datoria de a privi 
înapoi cu recuno�-
tin��  pentru tot ce a 
fost  Biserica Unit� 
în spiritualitatea �i 
cultura românilor, 
dar �i impunea, ca 
un act de dreptate, 
asumarea poverii 
responsabilit��ii 
pentru prezentul �i viitorul Bisericii.

În tot acest timp, P�rintele a fost profesor la ,,Fa-
cultatea de Teologie’’ din localitate, unde a predat Istoria 
Bisericii �i Teologia Moral�. Împreun� cu Pr. V. Fernea, 
venea s�pt�mân� de s�pt�mân� la Oradea f�r� s� �in� sea-
ma de oboseala unei navete la o vârst� destul de înainta-
t�. Reluarea �i organizarea activit��ii unei facult��i dup� 
patruzeci de ani de întrerupere, programe �i cursuri, în 
complexul de cl�diri ale Academiei Teologice restituite cu 
greutate, dar ruinate, vor �  întotdeauna legate de numele  
preo�ilor-profesori din vechea genera�ie.

Profesorul I. Bota a însemnat foarte mult pentru 
genera�ia primilor teologi din libertate. Cursurile se im-
puneau prin bog��ia cunoa�terii, stimulând studen�ilor ca-
pacitatea de a gândi ,,cu inteligen�a teologic� a doctorilor 
Bisericii” �i cu inteligen�a lor natural�. P�rintele reu�ea 
s�-i fac� pe studen�ii s�i s� priveasc� dincolo de orizontul 
imediat, s� iubeasc� trecutul Bisericii noastre �i pe marti-
rii ei ca pe adev�ra�ii p�rin�i ai su� etului, care ,,au tr�it, au 
gândit, au lucrat �i au suferit” pentru Cristos �i Biserica sa, 
dar s� aib� �i sim�ul perspectivei.

Preotul, profesorul �i autorul unor opere de va-
loare, I. Bota, este azi pensionar un cuvânt care nu i se 
potrive�te: competen�a, experien�a, misiunea de preot �i 
iubirea fa�� de Biserica  noastr� nu sunt pensionabile.

Prin scrisul s�u r�mâne în continuare un înv���tor 
�i îndrum�tor al nostru. Cine s-ar putea lipsi de una din 
principalele sale opere: ,,Istoria Bisericii Universale �i a 
Bisericii Române�ti”? Dar numai prin scris?

Cei care doresc s�-l reg�seasc�, s� se bucure de un 
gând, de o p�rere, de o gazd� care �tie s� primeasc� cu 
toat� c�ldura inimii, în drum spre Cluj, s� opreasc� în Flo-
re�ti-Cluj, pe strada Avram Iancu nr. 36. Ajunge s� sune 
la u�a casei �i P�rintele îi va primi în prag cu bucuria �i cu 
zâmbetul bun de totdeauna. Ce se va întâmpla cu ceasul �i 
continuarea drumului e o alt� poveste...

La sfâr�itul acestei ,,întâlniri”, îi ur�m P�rintelui via-
�� îndelungat�, s�n�tate, bucurii �i putere de munc� pentru 
binele Bisericii �i al ideii de bine. Din Oradea v� spunem:

,,La mul�i ani, iubite P�rinte!”
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P�rintele Ioan Erdeli
- la 90 de ani de via�� �i 66 de ani de preo�ie -

Ori de câte ori întâlnim în via�a noastr� un om în 
care in� nitul bine �i in� nita bun�tate îi înv�luie su� etul,  ne 
sim�im plini de respect. �i nu exist� cuvânt prin care s�-I 
mul�umim lui Dumnezeu pentru m�rinimia de a ne �  scos 
în calea vie�ii un astfel de om. Imaginea aceasta o reg�sim 
întruchipat� deplin în OMUL �i PREOTUL Ioan Erdeli. 

Bog��ia inimii sale a d�ruit-o neîncetat �i continu� 
s� o d�ruiasc�, f�r� economie �i f�r� s� a�tepte nimic în 
schimb, este o d�ruire care-i spore�te puterea de a d�rui. 
Redac�iile revistelor ,,Vestitorul” �i ,,Calea des�vâr�irii”, 
care primesc aceast�  continu�  d�ruire, �i to�i credincio�ii 
Bisericii Greco-Catolice din eparhia noastr�, azi, la ani-
versarea celor 90 de ani pe care P�rintele i-a împlinit în 
zilele acestea, îi  doresc har �i dar de la Dumnezeu, apos-
tolat bogat - apostolatul P�rintelui nu �ine seama de vârst� 
-, s�n�tate �i nesfâr�ite bucurii împreun� cu Biserica �i 
familia. Al�turi de P�rintele adev�rul cuvintelor,,tinere�ea 
este frumoas�, dar b�trâne�ea este m�rea��” prind lumin�.

P�rintele Ioan Erdeli face parte din genera�ia ve-
chilor preo�i care s-au impus prin credin�� �i cultur�, prin 
un anumit fel de a �  cu totul particular, care se datoreaz� 
faptului c� au tr�it în preajma Episcopilor no�tri, mar-
tiri �i s� n�i, desigur, un mare privilegiu. La 20 iulie 1940, 
ca proasp�t absolvent al liceului, a asistat la consacrarea, 
în Catedrala,,Sfântul Nicolae”, a PSS Ioan Suciu de c�tre 
IPSS Valeriu Traian Fren�iu. Cuvântarea tân�rului Episcop 
i-a r�mas în inim�, în ea g�sit întreg sensul vie�ii sale de pre-
ot: ,,Pe umerii PREO�ILOR lui Isus sunt proptite coloanele 
ÎMP	R	�IEI �i creditul lui Cristos �i al Evangheliei...” �i 
noul Episcop a continuat: ,,Prin hirotonirea de azi am de-
venit slug� a Cuvântului �i straj� a con�tiin�ei cre�tine...”.

Preluate �i devenite CREZ, aceste cuvinte i-au ghi-
dat via�a de preot a Pr. I. Erdeli, s� n�it �i încredin�at alta-
rului Bisericii noastre de Episcopul tinerilor I. Suciu, la 3 
septembrie 1944. Misiunea P�rintelui a fost �i va �  pân� 
la sfâr�itul vie�ii aceea de a-L face cunoscut pe Isus, de a 
conduce lumea la El,  de a transmite harul S�u �i de a-i 
ajuta pe oameni s� tr�iasc� o via�� cre�tin� superioar�. De 
când PSS Ioan Suciu l-a s� n�it preot, n-a încetat s�-L d�-
ruiasc� oamenilor pe Cristos �i s�-i îndemne s�-I urmeze 
calea. Avându-l pe P�rintele, credincio�ii  simt sentimen-
tul ocrotitor de a avea un preot, lini�tea su� etului de  a �  
ierta�i prin Sacramentul Spovedaniei, când, îngenunchea�i 
reg�sesc drumul �i puterea de a �  buni.

Om al Bisericii, P�rintele atrage aten�ia prin în�e-
lepciune �i adâncimea judec��ilor. Cu inima deschis�  fa�� 
de Dumnezeu �i oameni,  P�rintele iube�te Biserica Gre-
co-Catolic�, trecutul ei, dar îi iube�te deopotriv� �i prezen-
tul, la construirea c�ruia lucreaz�, �tiind c� în felul acesta 
se înf�ptuie�te �i viitorul. Cultura sa clerical� este pe cât de 
cuprinz�toare, pe atât de rar�: de la Textele S� nte, P�rin�ii 
Bisericii �i Sf. Toma de Aquino pân� la operele moder-
ne, la teologia moral� �i istoria Bisericii. Cartea face parte 
din via�a P�rintelui, în principal cartea religioas�, dar �i 
literatura beletristic� român� �i universal�, ceea ce-l face 

s� st�pâneasc� 
întreaga cultur� 
occidental� �i s� 
� e un ap�r�tor al 
valorilor umane 
din multiple do-
menii. Biblioteca 
personal� este 
bogat� în c�r�i de 
seam�, multe re-
dactate în limba 
francez�. În afar� 
de textele clasi-
ce, ca ,,Summa” 
Sf. Toma, ,,Con-
fesiunile’’ �i ,,Cetatea lui Dumnezeu” de Sf. Augustin, 
,,Exerci�iile spirituale” ale lui Igna�iu de Loyola, ,,Con-
ciliul Ecumenic Vatican II”, sunt culegeri de omilii, tra-
tate de teologie moral�, vie�ile s� n�ilor, � lozo� e, istorie 
�i critic� literar�, tot ce intr� în preg�tirea des�vâr�it� a 
unui preot, care va �  întotdeauna �i un factor de educare 
�i civilizare. Ca profesor la ,,Facultatea de Teologie” din 
Oradea, unde a predat ,,Studiul biblic”, P�rintele a fost 
preocupat nu numai s�-i instruiasc� pe studen�ii s�i, ci 
s�-i formeze ca s� nu devin� ni�te ,,c�r�i umbl�toare”. 
A modelat su� etele viitorilor preo�i ca s� � e caractere 
puternice, s� � e drep�i, capabili de a alege �i hot�rî,   în 
orice vremuri, serio�i �i mode�ti, liberi în gând �i fapt�, 
mergând numai pe urmele lui Isus.

De-a lungul vie�ii P�rintele s-a folosit de puterea 
cuvântului rostit sau scris, a fost �i r�mâne s� � e UN 
SEM	N	TOR AL CUVÂNTULUI, care a în�eles pagi-
na scris� ca o form� de apostolat. O parte din articolele 
publicate de P�rintele în ,,Vestitorul” �i ,, Calea des�vâr-
�irii” formeaz� con�inutul volumului ,,Verbum salutis”, 
ap�rut în 2002, carte-tezaur de înv���minte spirituale �i 
dovada unui talent autentic. Paginile c�r�ii unesc armo-
nios însemn�ri religioase pe marginea S�rb�torilor, me-
morialistic� �i reportaje, remarcându-se prin � ne�ea ana-
litic�, arta de a crea portrete, prin pl�cerea de a medita 
�i prin profunzimea re� ec�iei, prin felul drept de a vedea 
oamenii �i vremurile. Cartea se cite�te cu încântare, re-
u�ind s� înc�lzeasc� inimile cititorilor prin mesajul de 
iubire cre�tin� pe care-l transmite.

Am dori ca P�rintele Ioan Erdeli, care este imagi-
nea modestiei ecleziastice, s� treac� peste smerenia care îi 
este în � re �i s� primeasc� gândurile bune cu care a fost 
scris acest articol omagial. ANUL SACERDOTAL în care 
ne a� �m ne îmbog��e�te imaginea PREOTULUI întip�ri-
t�  în su� etul nostru. P�rintele I. Erdeli întruchipeaz� pen-
tru  noi chipul,,preotului  în veac”, care în Biserica noastr� 
Greco-Catolic�  împline�te, ,,printre lacrimi”, ,,îndemnul–
testament” al PSS Ioan Suciu: ,,Predic� prin scris despre 
frumuse�ea �i demnitatea vie�ii de  preot �i de  cre�tin”. 

,, La mul�i ani, iubite P�rinte!”
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Drag� Domnule Eminescu,
V� mai scriu o scrisoare (poate ultima) cu sen-

timentul z�d�rniciei mai pregnant ca oricînd. Ce rost 
mai are scrisul, dac� rezultatul lui înseamn� doar cu-
vinte goale pr�v�lite prin „str�ine” guri? Ce rost mai 
are s�-�i ridici împotriv� avalan�a urii �i nep�s�rii ge-
nerale doar pentru o f�rîm� nesigur� de glorie postu-
m�? V� întreb (�i m� întreb) toate aceste lucruri �tiind 
c� lumea, în aceast� ecua�ie, nu înseman� mai nimic. 
Nu înseamn� decît cîteva patimi individuale, cîteva 
tr�iri idealiste, cîteva entuziasme marginale, o seam� 
de vise m�cel�rite, toate puse metaforic pe portativul 
necru��tor al timpului.

Ce ironie sublim� �i tragic� e în faptul c� a�i 
trecut dincolo nemul�umit, ca orice mare creator, de 
propriul eu, de propriul scris, de tot �i de toate. În vre-
me ce to�i epigonii de ast�zi, mai mari sau mai mici, 
sînt nu doar mul�umi�i, ci sînt de-a dreptul încînta�i de 
propria nimicnicie. Dac�, întîmpl�tor, a-�i tr�i ast�zi, 
primul impuls ar �  acela de a v� da urgent demisia din 
aceast� lume. Asta dup� ce a�i a� a rapid nu doar c� 
nu sînte�i deloc genial, ci �i c�, în mod serios, nu prea 
sînte�i mare lucru. Afar� de un plictisitor subiect de 
�coal� �i de bacalaureat. Nu ave�i nici m�car o mese-
rie ca lumea. Cît despre studii, ce s� mai vorbim. V-ar 
ironiza to�i impostorii cu diplome. De�i, a�a cum prea 
bine a�i �tiut, lumea, în general, n-a fost niciodat� mai 
bun� sau mai rea. Ea a fost �i va �  doar pentru unii 
mai bun� �i mai rea. Ast�zi nu doar c� nu mai locuim 
poetic lumea, ci avem mari probleme chiar cu concep-
tul de locuire. Unii, chiar �i literar, vor s� locuiasc� tot 
spa�iul publicistic, s� respire toat� gloria. Cu atît mai 
abitir cu cît valoarea lor cultural� e cvasi-nul�. Dac� 
ar trebui s� debuta�i ast�zi, a-�i avea mari probleme. 
Adev�ratele valori, cele care r�mîn înafara jocurilor 
meschine de putere (revuistic-clientelare, gregar-ase-
diatoare, cumetrial-bahice, transfrontalier-impostoa-
re), se strecoar� stingher pe lîng� zidurile indiferen�ei. 
Cam ca pe lîng� plopii f�r� so�... 

Drag� Domnule Eminescu, m� gîndesc adeseori 
dac� v� mai merit�m. Dac� nu cumva sînte�i o exage-
rare literar� de care nu prea mai avem nevoie. Pîn� 
�i exemplul genialit��ii, al crea�iei unice, pic� tot mai 
prost. Sînt tot mai greu de suportat în�l�imile paradig-
matice de acest fel. Excep�ionalitatea este tot mai greu 
acceptat� de greg�rimea omnipotent�. Vrem doar veci-
n�t��i orizontale, nu dezarmante perspective verticale. 
În � nal, ce pot s� v� mai scriu, decît c� indiferen�a, ura, 
impostura, risc� s� devin� bunuri na�ionale. Iar pentru 
cele esen�iale, pentru cerul înstelat, pentru legea mora-
l�, nimeni nu mai vrea s� înve�e a muri...

Cu reveren�e, Ioan F. POP

Scrisoare deschis�

Trecut-au anii... 

Trecut-au anii ca nori lungi pe �esuri
�i niciodat� n-or s� vie iar�,
C�ci nu m�-ncânt� azi cum m� mi�car�
Pove�ti �i doine, ghicitori, eresuri,

Ce fruntea-mi de copil o-nseninar�,
Abia-n�elese, pline de-n�elesuri -
Cu-a tale umbre azi în van m�-mpesuri,
O, ceas al tainei, as� n�it de sar�.

S� smulg un sunet din trecutul vie�ii,
S� fac, o, su� et, ca din nou s� tremuri
Cu mâna mea în van pe lir� lunec;

Pierdut e totu-n zarea tinere�ii
�i mut�-i gura dulce-a altor vremuri,
Iar timpul cre�te-n urma mea... m�-ntunec!
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Condamn orice munc�, orice activitate care 
îmi s� deaz� natura.

Cultura este fructul mereu oprit al comodit��ii.
Procesul tehnic ne ajut� s� involu�m din ce 

în ce mai complicat.
Din oameni cu speran�e �i iluzii de curs� 

lung� devenim, pe zi ce trece, ni�te bie�i zilieri 
ai destinului.

Pe mul�i, Dumnezeu i-a degradat la stadiul 
de... om.

Am atîtea întreb�ri încît nu cred c� a� 
înc�pea cu ele pe lumea cealalt�.

Poezia e cuvîntul din ziua a �aptea.
Existen�a este un fel de culturism al su	 etului.
Literatura e modul de a tr�i doar pentru 

tine, prin al�ii.
Iart�-m�, Doamne, c� uneori chiar �tiu ce fac.
Mi-e fric�, uneori, ca scrisul s� nu ia forma 

strig�tului meu. De aceea cutez s� scriu doar 
în �oapt�.

Rug�ciunea nu are nevoie de gramatic�, de 
stilistic�.

Profesia de baz� a omului ar trebuie s� � e 
îndoiala.

Moartea ne înva�� s� plîngem pe de rost.
O înmormîntare face cît un tratat de � loso� e.
Scrisul materializeaz� cel mai repede gîndul.
Timpul e faptul gramatical de a-l împ�r�i în 

timpuri.
Scrisul e doar un mod de a tr�i sub dictatura 

imaginarului.
Omul este supremul elogiu adus nimicului.
Unii nu mor, se instaleaz� doar în cimitir.
Timpul �i spa�iul se hr�nesc cu cadavrele 

faptelor noastre.
La Dumnezeu nu se ajunge ridicînd glasul 

sau încordînd mu�chii. Nici dînd un telefon.
Nu exist� jignire mai mare pentru om decît 

aceea de a-l numi „om al muncii”.
Unii sînt atît de egoi�ti încît regret� pîn� �i 

bine�ele pe care sînt nevoi�i s� le dea. 
Omul decade pe m�sur� ce se în�elege.
Simt tot mai acut un fel de reumatism 

la... destin.   (va urma)

Ioan F. POP

PERIPATETIZ�RI
Concert de colinde la Biserica 

Sfânta Treime, Nuf�rul, Oradea
Biserica înalt� �i elegant�, curat� �i luminoa-

s�, în care am fost s� cânt�m de atâtea ori, ne-a fost 
�i de aceast� dat� gazd� primitoare pentru colindele 
s� nte �i curate pe care le-am dus, credem noi, aproa-
pe de su� etul publicului auditor, ce ne-a ascultat.

Am cântat colinde tradi�ionale române�ti, 
compuse sau aranjate muzical de c�tre compozitori 
români cum sunt: Timotei Popovici, Nicolae Lungu, 
Tiberiu Brediceanu, Gheorghe Cucu, Radu Zam� -
rescu, Francisc Hubic, Tudor Jarda, etc. Colindele 
acestor compozitori au fost „Sus, boieri!”, „Mo� 
Cr�ciun”, „M�rire-ntru cele-nalte”, „Domnule� �i 
Domn din cer”, „Praznic luminos”, „Bun� diminea�a 
la Mo� Ajun”, „Linu-i lin”, „Ast�zi s-a n�scut Cris-
tos”, „Domn, Domn s�-n�l��m”, „La Bethleem colo-
n jos”, „În ora�ul Bethleem”, „Trei crai de la r�s�rit”, 
„Glorie”, „Leg�nelul lui Isus”, „Floricica”, „Cântec 
de Cr�ciun”, „Iat�, vin colind�tori”, „Colindi�a”, 
„Noapte de vis”, „Asear� pe-nserate”. O provocare a 
fost pentru noi „La casa di peste drum”, colind com-
pus de Tudor Jarda, inspirat� din folclor. În încheiere 
am interpretat în limba englez� un colind ucrainean, 
„Carol of the bells”.

Remarcabilii no�tri soli�ti au fost Denisa Mo-
�incat, Ovidiu Laz�r, Bianca Bibar�.

La sfâr�itul concertului, un num�r foarte mare 
de persoane au dorit s� achizi�ioneze cd-ul nostru, 
ceea ce ne-a dat mult curaj, � ind la prima experien�� 
de genul acesta.

În finalul concertului PSS Virgil Bercea �i 
p�rintele paroh ne-au mul�umit cu mult drag pen-
tru ceea ce am încercat s� facem, �i spunem noi, 
am reu�it.

Mai multe informa�ii g�si�i pe site-ul nostru 
www.corul� atlux.ro

Antonia NICA
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Declara�ia Manhattan: un apel la con�tiin�a cre�tin�
(...) Noi, în calitate de cre�tini ortodoc�i, catolici 

�i evanghelici, ne-am adunat în New York, începând cu 
28 septembrie 2009, pentru a face urm�toarea declara-
�ie pe care o semn�m ca persoane, nu ca reprezentan�i 
ai organiza�iilor noastre, dar vorbind c�tre �i din par-
tea comunit��ilor noastre. Lucr�m împreun� în ascul-
tare de unicul Dumnezeu adev�rat, Dumnezeul întreit 
al s� n�eniei �i dragostei, Care ne-a r�scump�rat �i prin 
a c�rui r�scump�rare suntem chema�i laolalt� cu cre-
dincio�ii din toate veacurile �i toate popoarele pentru a 
c�uta �i ap�ra binele tuturor celor care îi poart� chipul. 
D�m aceast� declara�ie în lumina adev�rului care este 
întemeiat pe Sfânta Scriptur�, pe bunul-sim� al omu-
lui (el însu�i, din punctul nostru de vedere, un dar de 
la un Dumnezeu binef�c�tor) �i pe îns��i natura � in�ei 
umane. Chem�m pe to�i oamenii de bun� credin��, cre-
dincio�i �i necredincio�i deopotriv�, s� judece cum se 
cuvine �i s� ia aminte în mod critic la cele prezentate 
aici de noi care, al�turi de Sfântul Pavel, facem acest 
apel de con�tiin�� c�tre to�i înaintea lui Dumnezeu.

În timp ce întreaga preocupare moral� cre�ti-
n�, inclusiv grija special� pentru cei s�raci �i vulne-
rabili, fac obiectul aten�iei noastre, suntem cu pre-
c�dere îngrijora�i de faptul c� ast�zi, în �ara noastr�, 
via�a celor nen�scu�i, a celor cu handicap �i a celor 
vârstnici este grav amenin�at�; de faptul c� institu�ia 
c�s�toriei, deja afectat� de promiscuitate, in� delitate 
�i divor�, este în pericol de a �  rede� nit� pentru a 
face loc unor ideologii la mod�; de faptul c� liberta-
tea religiei �i dreptul la con�tiin�� sunt grav amenin-
�ate de cei care doresc s� foloseasc� instrumente de 
constrângere pentru a-i obliga pe credincio�i s� fac� 

compromisuri cu convingerile lor fundamentale.
Întrucât sanctitatea vie�ii umane, demnitatea c�-

s�toriei ca uniune între un b�rbat �i o femeie, �i liberta-
tea de con�tiin�� �i religie sunt principii fundamentale 
ale drept��ii �i binelui comun, suntem nevoi�i, prin pris-
ma credin�ei noastre cre�tine, s� vorbim �i s� lucr�m 
întru ap�rarea lor.

În aceast� declara�ie, a� rm�m:
1. demnitatea profund�, inerent� �i egal� a � ec�rei 

� in�e umane ca f�ptur� creat� dup� chipul lui Dumnezeu 
�i având drepturi inerente la demnitate �i via�� egal�;

2. c�s�toria ca uniune conjugal� între un b�rbat 
�i o femeie, întemeiat� de Dumnezeu chiar de la crea-
�ie �i în�eleas� de-a lungul timpului la fel de c�tre de 
credincio�i �i necredincio�i ca � ind cea mai important� 
institu�ie a societ��ii �i

3. libertatea religioas�, care se întemeiaz� pe 
tr�s�turile lui Dumnezeu, exemplul lui Cristos, �i pe 
libertatea �i demnitatea inerent� a � in�ei umane creat� 
dup� chipul lui Dumnezeu.

Suntem cre�tini care ne-am adunat, trecând pes-
te liniile istorice ale diferen�elor ecleziale, pentru a ne 
a� rma dreptul – �i, mult mai important, a r�spunde 
obliga�iei noastre – de a vorbi �i ac�iona în ap�rarea 
acestor adev�ruri. Ne angaj�m unii fa�� de al�ii �i fa�� 
de fra�ii no�tri de credin�� c� nici o putere omeneas-
c�, � e ea cultural� sau politic�, nu ne va determina s� 
t�cem sau s� ne compl�cem. Este de datoria noastr� 
s� proclam�m Evanghelia Domnului �i Mântuitorului 
nostru Isus Cristos în deplin�tatea ei, la timp �i ne-
latimp. S� ne ajute Dumnezeu s� nu ne abatem de la 
aceast� datorie. (...)

ALIAN�A FAMILIILOR DIN ROMÂNIA
V� facem cunoscut� a�a numita Declaratie Manhattan (The Manhattan Declaration). Este unul dintre cele mai 

importante documente privind valorile redactate la nivel mondial în 2009. Numit� a�a dup� insula �i suburbia new yor-
chez� Manhattan unde a fost redactat�, Declara�ia a fost semnat� pe 19 noiembrie de c�tre 149 de personalit��i marcante 
ale vie�ii religioase din Statele Unite. Este un document extrem de important �i relevant �i v� rug�m s� îl citi�i cu aten�ie 
�i s� îl difuza�i peste tot, la prieteni, colegi, biserici, parohii, �i s� îl posta�i �i s� îl comenta�i pe blogurile �i siturile d-tre 
electronice. Documentul a fost redactat de intelectuali �i lideri cre�tini proeminen�i americani.     
 Documentul se pronun�� asupra valorilor fundamentale cre�tine �i condamn� �i respinge eforturile societ��ii civile 
de a le elimina. Privind via�a, Declara�ia a� rm�, cu citate din Sfânta Scriptur�, c� via�a este dat� de Dumnezeu �i c� începe 
în momentul concep�iei. Promovarea avortului este declarat un p�cat social. C�s�toria este de� nit�, tot pe baza Bibliei, ca 
uniunea conjugal� dintre un b�rbat �i o femeie, iar Declara�ia respinge presiunile „minorit��ilor sexuale” �i ale politicieni-
lor de rede� nire a institu�iei c�s�toriei. Declara�ia de asemenea rea� rm� libertatea religioas�, atrage aten�ia asupra faptului 
c� autorit��ile politice din diferite ��ri din Uniunea European�, Canada �i SUA au adoptat m�suri legislative care inten�ionat 
submineaz� libertatea religioasa în favoarea „minorit��ilor sexuale,” �i cer ca acest drept fundamental istoric s� � e respectat 
�i protejat. Red�m fraza � nal� a Declara�iei, fraz� inspirativ� �i demn� de un credincios adev�rat: „Vom da Cezarului f�r� 
cârtire tot ce se cuvine Cezarului, dar nici o dat� nu vom da Cezarulului ce apar�ine lui Dumnezeu”. Ca organiza�ie civic� 
de inspira�ie cre�tin� AFR î�i a� rm� gratitudinea �i adeziunea total� fa�� de aceast� Declara�ie. N�d�jduim s� slujeasc� ca 
inspira�ie �i liderilor spirituali din România. �i România are nevoie de o Declara�ie similar� din partea liderilor ei spirituali, 
mai ales în aceste vremuri tulburi pentru valorile cre�tine �i libertatea religioas�.

 Traducere din limba englez� dup� textul original care poate �  vizualizat, al�turi de lista semnatarilor, la adresa: 
http://www.manhattandeclaration.org
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Un spirit occidental – Ioan Budai-Deleanu
6 ianuarie 1760 sau 1763 – 24 august 1820

“Budai-Deleanu anticipeaz� evolu�ia ulterioar� a întregii culturi române�ti,
demonstrând elocvent c� idealul cultural al �colii Ardelene
ducea în mod logic la o revolu�ie estetic�” (George Iva�cu)

Cu Ioan Budai-Deleanu ne g�sim iar��i în Tran-
silvania „�colii Ardelene”… Al�turi de severii c�lug�ri 
greco-catolici �i c�rturari: Samuil Micu, Gheorghe �in-
cai �i Petru Maior, este �i I. Budai-Deleanu, cunoscutul 
autor al „�iganiadei”, la noi, creatorul primei opere de 
literatur� beletristic�, punctul de pornire al istoriei be-
letristicii române�ti cu orientarea spre Occident. 

George Iva�cu îl consider� pe I. Budai-Deleanu 
un „enciclopedist”, o personalitate de vast� cultur�, 
cunosc�tor al clasicilor �i al literaturii Europei moder-
ne, cu o larg� dimensiune a conceptului de literatur�, 
însu�i talentat creator. 

Dac� „Letopise�ul” lui Neculce �i „�iganiada” lui 
Budai-Deleanu apar�in aceluia�i secol al XVIII-lea, doar 
câteva decenii le despart, aceste opere sunt deosebite 
radical: cu Neculce se încheie epoca feudal�, cu Budai-
Deleanu începe cea modern�, autorul „�iganiadei” m�r-
turisind o neb�nuit� capacitate de înnoire �i sincronizare. 

Nu se cunoa�te data na�terii, probabil între anii 
1760-1763. Este � ul preotului greco-catolic Solomon 
Budai din Cigm�u, sat pe valea Mure�ului, din p�r�ile 
Hunedoarei. Dup� �coala primar� în satul natal, urmea-
z� gimnaziul la Blaj în timpul Episcopului Petru Pavel 
Aron, întemeietorul primei �coli în limba român�, �i 
Facultatea de Teologie, inclusiv doctoratul, la Viena. 
Aici, în Capitala monarhiei habsburgice, în climatul 
favorabil al ioze� nismului, pe lâng� studiile teologi-
ce, audiaz� cursurile de � lozo� e �i drept, î�i formea-
z� o bogat� cultur� literar� �i ajunge s� st�pâneasc� 
mai multe limbi: latina, italiana, franceza �i germana. 
Îl pasioneaz� mai ales autorii marilor poeme: Homer, 
Virgiliu, Ariosto, Casti, Klopstock �i Milton, care îl 
fac s� cread� c� �i în limba român� se pot crea opere 
asem�n�toare. În acest timp,tot la Viena, îi va cunoa�te 
pe reprezentan�ii „�colii Ardelene”, Samuil Micu, Gh. 
�incai �i P. Maior, de prietenia c�rora s-a bucurat �i le-a 
împ�rt��it ideile. Asemenea lor, se va str�dui „s� umple 
diferitele goluri ale culturii române prin opere cu un 
caracter foarte variat”. 

Dup� terminarea studiilor este un timp profesor 
la Blaj. Nu s-a hirotonit, a optat pentru Liov, unde, prin 
concurs, ob�ine postul de secretar juridic la Tribunalul 
provincial, apoi va �  judec�tor la Curtea de Apel. 

A r�mas pân� la sfâr�itul vie�ii la Liov, unde , pe 
lâng� obliga�iile profesionale, a scris lucr�ri – r�mase 
în manuscris sau publicate – din diferite domenii. No-
t�m doar câteva titluri din lingvistic�, istorie, pedago-
gie �i drept: „Temeiurile gramaticii române�ti” (manus-
cris), „Teoria ortogra� ei române�ti cu litere latine�ti” 
(manuscris), „Lexicon românesco-nem�esc �i nem�es-

co-românesc”, Liov, 1812, „De originibus populorum 
Transylvaniae”, „Codul penal”, Liov, 1807, „Codul 
civil”, Liov, 1812, „Carte trebuincioas� pentru dasc�lii 
�coalelor de jos”, Viena, 1786, dar s-a remarcat �i ca 
traduc�tor. Literatura beletristic� o începe cu poemul 
neterminat „Trei viteji”. 

Operei literare „�iganiada sau Tab�ra �iganilor”, 
poemation eroi-comico- satiric, îi rezerv�m îns� un spa-
�iu distinct. Prima variant�, mai stufoas�, a fost termi-
nat� la 1800, iar a doua, mai echilibrat� �i armonioas�, 
la 1812. Publicarea operei s-a f�cut îns� târziu, în 1875 
�i 1877, a primei variante, de c�tre Th. Codrescu �i în 
1925, a celei de a doua variante, de c�tre G. Carda�. 

Înainte de elaborarea „�iganiadei”, I. Budai-De-
leanu a inten�ionat s� scrie o oper� de mari propor�ii, o 
epopee, posibilitate de a cânta eroii na�ionali în poezie, 
dar î�i d� seama c� pentru o asemenea lucrare „epiceas-
c�” trebuie „o limb� bine lucrat�”. Este motivul pentru 
care renun�� la o epopee eroic� �i prefer� s� scrie „o lu-
crare poetic� întru care am amestecat într-adins lucruri 
de �ag�, ca mai lesne s� se în�eleag� �i s� plac�”. Ori-
cum, este con�tient c� prin „�iganiada” el „a introdus 
un gust nou în poezia româneasc�”. 

În „Epistolie închin�toare…” care deschide ope-
ra, I. Budai-Deleanu încredin�eaz� cititorii de originali-
tatea poemului: „…aceast� oper� nu este furat�, nici îm-
prumutat� de la vreo alt� limb�, ci chiar izvoditur� noao 
�i orighinal� româneasc�”. Atrage aten�ia c� poemul este 
o alegorie, în multe locuri, „prin �igani s� în��leg �-al�ii, 
carii tocmai a�a au f�cut �i fac, ca �i �iganii oarecând”, 
dar „cel în��lept va în��lege”. Era o practic� în literatura 
timpului de a ascunde satira la adresa contemporanilor 
sub numele unui popor exotic. La subsolul paginilor 
sunt numeroase note � lozo� ce, � lologice �i istorice, care 
aduc un farmec deosebit lucr�rii. Modelul speciei litera-
re, al epopeii, îl are în literatura universal�. 

Ac�iunea operei, cuprins� în 12 cânturi cu stro-
fe de �ase versuri, se petrece în timpul lui Vlad �epe� 
care le-ar �  dat libertate �iganilor, organizându-i, cu 
inten�ia ca s� nu-l tr�deze fa�� de turcii care au cotro-
pit �ara. Le stabile�te tab�ra la Sp�teni, între B�rb�te�ti 
�i Inimoas�, unde ajung cu multe peripe�ii �i p�zi�i de 
o�tenii Domnitorului. Intervine miraculosul, condi�ie a 
epopeii, Satana care ap�r� pe turci �i s� n�ii care ocro-
tesc pe cre�tini. Satana, ca s� fac� r�u cre�tinilor, fur� 
pe Romica, logodnica lui Parpangel. Acesta porne�te 
în c�utarea Romic�i, prilej de alte multe peripe�ii pline 
de haz �i întâmpl�ri miraculoase. Bea dintr-un izvor cu 
ap� ce d� “iste�ie”�i d� dovad� de vitejie în favoarea 
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(urmare din pag. 13)

Comunicat
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea, a organizat în perioada 12-23 decembrie 

2009, la un hipermarket din ora�, o colect� de alimente pentru familiile nevoia�e din 
comunitate, indiferent de apartenen�a lor religioas� ori etnie.

În ac�iunea de colectarea am fost ajuta�i de 44 de voluntari.
La aceast� colect� s-au donat 377 litri de ulei, 346 kg de f�in�, 209 kg de 

zah�r, 407 diferite conserve. Unii au donat paste, fructe, mezeluri, dulciuri, b�uturi 
r�coritoare etc. Alimentele colectate sunt estimate la valoarea de 9.338 lei. Pe lâng� alimente unele persoane au donat 
�i bani (3.043 lei), din care se vor cump�ra alimente pentru familiile a� ate în baza de date ale asocia�iei. Asocia�ia 
Caritas Eparhial Oradea mul�ume�te, în numele bene� ciarilor acestor alimente, tuturor celor care au donat.

Pr. Olimpiu TODOREAN

lui Vlad Tepe�, în timp ce curajosul Argineanu , bând 
din apa care „mole�e�te”, st� un timp departe de lupt�. 
Spre sfâr�itul poemului, asist�m la nunta dintre Romica 
�i Parpangel. În � nalul operei, �iganii, dornici s�-�i înte-
meieze un stat, �in sfat asupra formei de guvern�mânt, 
monarhie sau republic�, se ceart�, se iau la b�taie �i totul 
se termin� printr-o înc�ierare general�. Vlad Tepe� nu-�i 
atinge nici el scopul, tr�dat de boieri, pleac� în pribegie, 
iar conducerea oastei va �  luat� de Romândor.

În ansamblul ei, opera este dominat� de ideile 
iluminismului ioze� nist, în problemele social-politice 
este clar� op�iunea pentru „monarhia luminat�”. C�l�-
toria lui Parpangel prin iad îi ofer� prilejul s� condam-
ne, în manier� dantesc�, moravurile rele din societatea 
feudal�, dar aproape de oricând: pe judec�torii care ac-
cept� mita „pentru ca s� fac� strâmb�tate”, pe bâr� tori , 
pe uciga�i, pe cei lacomi �i st�pâni�i de puterea banului: 
„Aurul acum st�pâne�te în lume; / Prin acesta cump�r 
eu toate / Inimile;cu mici sau mari sume / Negu�ez tot 
feliu de p�cate…”. Notele care înso�esc textul ampli� -
c� satira. Caracterul eroic este dat de faptele de vitejie 
ale armatei muntene. Compozi�ional, cele dou� laturi 
ale operei, comic�-satiric� �i eroic�, se echilibreaz� în-
tr-un întreg armonios. Voca�ia autorului nu este în pri-
mul rând cea descriptiv�, este cea epic�, st�pânind de-
s�vâr�it comicul �i satira. Individualizeaz� personajele 
mai rar, dar schi�eaz� caractere �i are geniul verbal. E 
su� cient s� amintim numele �iganilor: Gogul, Dondul, 
P�puc, Tandaler, Baroreu, Sperlea etc. 

Împotriva a tot ce este r�u în societate, Budai- De-
leanu caut� solu�ii, este inclinat s� cread� c� binele poate 
veni de la cei tineri, dar se convinge c� nici ace�tia nu 
sunt la în�l�imea a�tept�rilor. Analizând societatea cu re-
lele ei, vede limpede c� „nu sunt vremurile de vin�, ci tu 
însu�i, omule…!!!” �i face apel la inteligen�a acestuia, 
încercând s�-l conving� de importan�a valorilor morale. 

Pentru vremea sa, orizonturile culturale �i este-
tice ale autorului ardelean sunt „uimitoare”. Acestea, 
vitalitatea elementului autohton �i viziunea universal� 
explic� motivul pentru care „�iganiada” lui reu�e�te 

„s� reziste unei lecturi peste veacuri”. 
Elogiul la adresa autorului �i al operei sale vine 

de la cei mai de seam� reprezentan�i ai culturii noastre: 
G. C�linescu îl nume�te pe Budai-Deleanu „om cu de-
s�vâr�ire occidental”, M. Dragomirescu apreciaz� „�i-
ganiada” ca „cea mai însemnat� epopee eroi-comic� nu 
numai din literatura noastr� [...], ci din literatura uni-
versal�”, iar N. Iorga o nume�te „o lucrare excep�ional 
de însemnat�”. 

Noutatea pe care Ovid Densu�ianu o g�se�te 
la Budai-Deleanu const� în capacitatea autorului de a 
îmbina, contopindu-le, „inspira�ia clasic�” cu „ceea ce 
era al nostru, ie�ind din su� etul poporului”, fapt la care 
„nici un alt scriitor de ai no�tri nu se gândise”. 

În fa�a unei asemenea personalit��i ca I. Budai 
Deleanu �i în fa�a operei sale, întemeietoare a literaturii 
române moderne, cum întemeietoare sunt operele teo-
logice, � lozo� ce, lingvistice �i istorice ale lui Samuil 
Micu, Gh. �incai �i P. Maior, sim�im bucuria celei care 
a �tiut s� d�ruiasc� ��rii mereu valori, Biserica Român� 
Unit� cu Roma, Greco-Catolic�, c�ci �coala Ardelea-
n� este produsul acestei Biserici. Ioan Budai-Deleanu 
este unul din � ii s�i, este cel care, dup� cum a� rm� G. 
Iva�cu, “mut� în domeniul beletristicii voin�a construc-
tiv�, înnoitoare, patosul ideologiei social-politice �i 
pasiunea educativ�, „lumin�toare”, a �colii Ardelene, 
sudând intim cultura european� a veacului �i mo�teni-
rea clasic� cu idealurile �i aspira�iile exponen�ilor zilei 
de mâine a poporului s�u”. 

Biroul de Pres� al Episcopiei de Oradea 

Bibliogra� e: 
Ion Budai-Deleanu, „�iganiada”, Antologie, prefa�� 

�i note � nale de Romul Munteanu, edi�ie îngrijit� de prof. J. 
Byck, Ed. Tineretului, 1958.

G. C�linescu, „Istoria literaturii române de la origini 
pân� în prezent”, edi�ia a II-a, rev�zut� �i ad�ugit�, edi�ie �i 
prefa�� de Al. Piru, Ed. Minerva, Bucure�ti, 1982.

George Iva�cu, „Istoria literaturii române”, Ed. �tiin-
�i� c�, Bucure�ti, 1969.
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Întâlnirea responsabililor cu înv���mântul 
Având în vedere problemele cu care se confrun-

t� înv���mântul teologic din �ara noastr�, Preas� n�itul 
Virgil a convocat vineri, 15 ianuarie, la Oradea, o sesi-
une de lucru a responsabililor cu înv���mântul din ca-
drul cultelor recunoscute de stat. Este a patra asemenea 
întâlnire de lucru organizat� la Oradea, la carte au par-
ticipat responsabili cu înv���mântul din cadrul Bisericii 
romano-catolice de limb� român� �i maghiar�, greco-
catolice, reformat�, unitarian�, baptist�, penticostal�, 
adventist� �i adventist� de ziua a �aptea. 

Lucr�rile au fost conduse de Preas� n�itul Virgil, 
iar pe ordinea de zi s-au reg�sit diferite probleme acu-
te cu care se confrunt� înv���mântul teologic, între care 
amintim: analizarea specializ�rilor liceelor teologice, 
analizarea noilor prevederi legale privind costurile per 
elev în înv���mântul preuniversitar, organizarea olim-
piadelor de religie la nivel na�ional, predarea religiei în 
�coli �i altele. La � nalul întâlnirii a fost elaborat un do-
cument prin care semnatarii solicit� Ministerului Educa-
�iei, Cercet�rii �i Tineretului suspendarea aplic�rii noilor 

prevederi în cazul liceelor teologice. De asemenea, s-a 
convenit asupra necesit��ii ca �e� i cultelor s� aib� o în-
tâlnire cu factorii de decizie pentru sus�inerea unei alte 
viziuni privind evolu�ia înv���mântului teologic.

Biroul de pres� al Episcopiei de Oradea 

Precum în � ecare an, 
cu ocazia s�rb�toririi Cr�-
ciunului, Arhiepiscopul de 
Milano, cardinalul Dionigi 
Tettamanzi, a primit vizita a 
diferi�ilor capelani ai comu-
nita�ilor etnice catolice ce-�i 
tr�iesc experien�a religioas� 
în teritoriul milanez pentru 
a-�i transmite tradi�ionalele 
ur�ri de s�rb�tori.

Cardinalul �i-a început 
discursul exprimându-�i enorma afectivitate ce o are 
pentru to�i emigran�ii ce tr�iesc în teritoriul pe care îl 
p�store�te. Dincolo de a încuraja preo�ii etnici în gri-
ja pastoral� pe care trebuie s� o aib� pentru familii �i 
pentru cei neajutora�i, cardinalul a subliniat importan�a 
vie�ii concrete, zilnice, a copiilor �i a tinerilor str�ini 

al�turi de cei italieni, chemându-i înc� o dat� s� devin� 
adev�ra�i m�rturisitori a prezen�ei lui Cristos în mijlo-
cul nostru, al tuturora!

Arhiepiscopul a f�cut cunoscut sentimentul viu 
�i imensa solidaritate pe care o nutre�te fa�� de tân�ra 
comunitate român� catolic� de rit bizantin (greco-cato-
lic�). Cardinalul de Milano a transmis cele mai sincere 
ur�ri pentru un Sfânt Cr�ciun, prin intermediul p�rinte-
lui Robert Popa, întregii Biserici Greco-Catolice româ-
ne�ti, în special Arhiepiscopului Major, Lucian Mure-
�an, �i Episcopului de Oradea, Virgil Bercea. P�storul 
Milanului, prin cuvintele sale, l-a încurajat pe p�rintele 
Robert Popa, capelanul comunit��ii greco-catolice ro-
mâne�ti din Milano, numind prezen�a comunit��ii ro-
mâne�ti de rit bizantin ca � ind „ADN-ul catolicismu-
lui”, subliniind importan�a diversit��ii intr-o Biseric� 
ce dore�te �i trebuie s� � e mereu în comuniune.

Pr. Robert POPA

„Sunte�i ADN-ul catolicismului”

Mul�umiri
Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea a ales ca zi special� a carit��ii noastre comunitare 
duminica „Samariteanului milostiv”, zi în care s-a organizat în o colect� special�. Tasul 
din data de 15 noiembrie, 2009, duminica „Samariteanului milostiv” a fost predat, de 
� ecare parohie asocia�iei. Astfel au intrat în caseria asocia�iei suma de 13.264 lei. 
Ulterior s-au mai primit bani de la urm�toarele parohii: Parohia S� n�i Petru �i 
Pavel Zal�u, 165 lei; Parohia T��nad, 150 lei; Parohia Valea lui Mihai, 130 lei; 
Parohia Sfânta Treime Nuf�rul Oradea, 124 lei; Parohia S�uca, 160 lei, Parohia 
Izvoarele, 30 lei. Domnul s� v� binecuvânteze pe to�i cei ce aduce�i daruri �i face�i 
bine întru s� ntele noastre biserici �i v� aduce�i aminte de cei s�raci.

Pr. Olimpiu TODOREAN
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La Biserica greco-catolic� „Sfântul Andrei” din 
Carei a avut loc un Spectacol de Cr�ciun organizat de 
Protopopiatul greco-catolic de Carei �i Parohia greco-
catolic� Franciscan� „Sfântul Anton” de Padova din lo-
calitate. Programul a fost deschis de copiii �i tinerii de 
la Parohia Franciscan�, care au ar�tat bucuria Na�terii 
Domnului printr-o scenet� de Cr�ciun în stil modern, 
un program de dans tematic �i un potpuriu de colinzi, 
solista Diana Fekete recon� rmând clasa de interpret� 
care promite în muzica u�oar� s�tm�rean�. 

În continuare, corul mare al capelei franciscane 
a interpretat un buchet de colinzi �i melodii de iarn� 
române�ti �i universale, programul terminându-se cu 
interpretarea tradi�ionalei melodii „O ce veste minu-
nat�” �i cu sosirea mult a�teptat� a lui Mo� Cr�ciun. 
La buna desf��urare al programului �i-au dat concur-
sul �i p�rintele protopop Radu Filip �i p�rintele Lucian 
Cociorva, dar �i domnul Ilie Ciut� �i primarul Eugen 

Spectacol de Cr�ciun organizat la Carei

Apropiindu-ne de minunata s�rb�toare a Na�terii 
Domnului nostru Isus Cristos, am acceptat cu bucurie 
invita�ia episcopului greco-catolic emerit de Hajdu-
dorog, PSS Keresztes Szilard, care acum locuie�te la 
Budapesta, de a încânta prin cântul nostru, enoria�ii bi-
sericii greco-catolice din localitate.

Primitoarea capital� a Ungariei ne-a fost gazd� timp 
de o zi. Dat � ind timpul redus pe care l-am avut, nu am pu-
tut vizita toate atrac�iile turistice ale ora�ului. Dar, totu�i am 
reu�it ca, timp de câteva ore, s� ne îndrum�m pa�ii prin str�-
zile moderne ale capitalei. Principalul obiectiv pe care l-am 
vizitat a fost Citadela. Treptele s�pate în stânc�, acoperite 
de z�pad� au f�cut din o simpl� plimbare o mic� aventur�.

Dup� o scurt� plimbare prin Budapesta, ne-am adu-
nat glasul �i buna dispozi�ie pentru a aduce oamenilor din 
biseric� bucuria Cr�ciunului. Chiar dac� limbajul folosit în 
colindele noastre nu era perceput în adev�ratul sens, cu si-
guran�� mesajul colindelor a fost receptat cu succes.

C�ldura �i iubirea cu care am fost primi�i ne-au dat 

de în�eles c� nu conteaz� limbajul folosit ci modul în care 
tr�ie�ti si transmi�i ceea ce cân�i.

În concluzie, suntem convin�i c� bucuria �i magia 
Cr�ciunului a fost receptat� a�a cum se cuvine. Am înv��at 
într-o singur� zi, c� oamenii se în�eleg nu doar prin limba 
vorbit� ci �i prin sentimentele �i emo�ia transmis�.

Denisa MO
INCAT

Corul Fiat Lux în vizit� la Budapesta

Duminic�, 10.01.2010, a fost o zi de s�rb�toa-
re pentru Parohia Greco-Catolic� „Sfânta Familie” din 
Zal�u, întrucât a avut loc vizita pastoral� a PSS Virgil 
Bercea. La liturghia arhiereasc� au participat: P�rintele 
Gheorghe �urca� - vicar foraneu al Silvaniei, Protopo-
pul Valer P�r�u, Pr. Robotin Ciprian, Pr. Anton Cioba 

�i Pr. Vasile Aciu.
În cuvântul s�u de 

înv���tur�, Preas� n�itul 
Virgil, pornind de la via-
�a Mântuitorului în sânul 
Familiei S� nte, a conturat 
rolul copiilor în cadrul fa-
miliilor cre�tine de ast�zi, 

Vizita PSS Virgil la Zal�u
accentuând asupra educa�iei în spirit cre�tin. Pornind 
de la momentul evanghelic în care Maria �i Iosif îl re-
g�sesc în Templu pe copilul Isus r�mas la Ierusalim, 
Preas� n�ia Sa a îndemnat s� � m aten�i atunci când co-
piii ar trebui pedepsi�i pentru gre�eli �i iresponsabilit��i 
copil�re�ti. Totu�i, ar trebui s� li se cear� s� î�i asume 
responsabilitatea consecin�elor gre�elilor, ajutându-i 
astfel s� se preg�teasc� pentru realitatea vie�ii de adult, 
iar p�rin�ii s� nu uite c� trebuie s� � e al�turi de copiii 
lor în orice situa�ie s-ar a� a.

Cu prilejul acestei vizite, Preas� n�itul Virgil, în-
so�it de P�rintele Simion M�rie�, a f�cut �i o vizit� la 
noua capel� a Spitalului Jude�ean de urgen�� Zal�u.

Pr. Valer P�R�U

Kovacs, ini�iatorii �i produc�torii evenimentului � ind 
preo�ii franciscani Emanuel Agu �i Daniel Iacob. 

Valeriu Ioan 
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Vizita pastoral� a PSS Virgil Bercea
în dieceza de Calahorra y La Calzada-Logroño, Spania

Duminic�, 6 decembrie 2009, a avut loc pr�z-
nuirea hramului parohiei greco-catolice Sfântul Ni-
colae din Calahorra, Spania, pastorit� de Pr. Claudiu 
Aurel Sferle.

În cadrul S� ntei Liturghii a fost s� n�it noul 
iconostas ce va înfrumuse�a capela. Iconostasul este 
sculptat în lemn de tei iar icoanele sunt pictate. S� n-
�irea a fost f�cut� de catre PSS Virgil Bercea, episcop 
de Oradea, cât �i de c�tre PSS Juan Josè Omella Ome-
lla episcop al diecezei de Calahorra y La Calzada-
Logroño. Iconostasul, care este o adevarat� oper� de 
art�, vine s� întregeasc� aceast� capel� a comunit��ii 
române�ti din Calahorra, îmbog��ind tr�irea liturgic� 
a comunit��ii de rit oriental, dar �i valoarea turistic� a 
ora�ului, capela � ind unic� în regiunea Calahorra cu 
un astfel de iconostas.

La s�rb�toarea comunit��ii române din Callahora 
au luat parte atât credincio�i români cât �i spanioli, dar 
�i preo�ii concelebran�i: Julián Blásquez Fraile – vicar 
judiciar, Carlos Francisco Vega – secretar al Conferin-
�ei Episcopale Spaniole, José-Javier Varela – canonic, 
José-Antonio, Vasile Buda – paroh al comunit��ii ro-
mâne din Madrid, Florin Bud�u – dieceza de Oradea. 

La sfâr�itul Liturghiei PSS Virgil al�turi de PSS Juan 
José, a oferit crucea pectoral� Pr. Sferle Claudiu, dup� 
care a avut loc o agap� fr��easc� în curtea capelei.

În timpul vizitei, PSS Virgil, înso�it de c�tre PSS 
Juan José si Pr. Claudiu, au vizitat numeroase parohii �i 
m�n�stiri din diecez�, � ind primi�i în audien�� de c�tre 
primarul Calahorrei cât �i de c�tre pre�edintele Guver-
nului La Rioja. Cu aceast� ocazie PSS Virgil a mul�u-
mit o� cialit��ilor pentru ajutorul acordat românilor cât 
�i parohiei greco-catolice din Calahorra.

Comitetul de organizare

Activitatea Departamentului de Asisten�� So-
cial� în luna decembrie a fost marcat� de s�rb�torile 
de iarn�. Distribuirea de alimente � ind una dintre 
activit��ile derulate de asocia�ie. Multe familii au 
ales s� primeasc� pachetul prev�zut în planul de in-
terven�ie cu ocazia s�rb�torilor de iarn�. Astfel am 
distribuit pachete alimentare de baz� pentru 110 fa-
milii �i persoane a� ate în di� cultate. Alimentele au 
fost asigurate din colecta de alimente organizat� de 
asocia�ie în perioada 12 – 23 decembrie 2009.

Pentru majoritatea gospodinelor acest pachet a 
fost singura posibilitate de a asigura o mâncare g�tit� 
pentru familie iar pentru copiii care provin din aces-
te familii cadoul de s�rb�tori � ind mâncarea cald�. 
Numai acele persoane se pot bucura �i pot valoriza 
pu�inul primit care nu au acas� în c�mar� mai mult 
decât au primit.

Pachetul alimentar oferit nu este un simplu 
ajutor dup� care întind mâna. Adev�rata valoare a 
acestor pachete se m�soar� în zâmbetul copiilor, 
strângerea de mân� a vârstnicului �i speran�a din 
ochii mamelor.

Asocia�ia este al�turi de aceste persoane nu 
numai de s�rb�tori, deoarece întâmpin� di� cult��i pe 
toat� perioada anului. De aceea, asocia�ia va distribui 
alimentele colectate pe toat� perioada anului 2010.

Rita PAL, asistent social

Caritas Eparhial Oradea distribuie alimente 
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La patru zile de la cutremurul de p�mânt care 
a devastat Haiti, �ar� din zona Caraibilor, e imposibil 
a face un bilan� al victimelor. Exist� temeri c� acesta 
ar putea �  de 200 de mii de mor�i; se ridic� la 40 de 
mii num�rul cadavrelor acoperite de d�râm�turi în timp 
ce continu� opera echipelor de ajutorare. O feti�� de 
doi ani a fost g�sit vie sâmb�t� diminea�� sub molo-
zul cre�ei; numai vineri, alte 23 de persoane fuseser� 
salvate între resturile unui hotel. ONU a f�cut cunos-
cut c� r�mâne prioritar� c�utarea supravie�uitorilor dar 
preocuparea cea mai mare este pericolul de epidemii. 
Este vorba - se anun�� - despre cel mai grav dezastru 
înfruntat vreodat�.

Considerabil este efortul organiza�iilor Caritas 
din toat� lumea care au r�spuns imediat la apelul Pa-
pei de a interveni în favoarea popula�iei haitiene, dup� 
cum con� rm� cardinalul Oscar Andrés Rodrìguez Ma-
radiaga, arhiepiscop de Tegucigalpa în Honduras �i 

pre�edinte al Caritas Internationalis: „Este una dintre 
tragediile cele mai mari pe care le-am avut în conti-
nentul nostru, într-una din ��rile cel mai s�race, care 
se a� � în extrem� di� cultate. Caritas Internationalis a 
început deja s� distribuie corturi, p�turi, preg�te�te pri-
mele ajutoare, furnizarea de alimente, articole de prim� 
necesitate. Vor �  utilizate circa 200 de centre sanita-
re pentru a oferi îngrijiri medicale. Secretarul nostru 
pentru Regiunea Mexic �i America Central� este deja 
în Haiti. Echipa noastr� interna�ional� include �i Aus-
tria, Germania, Mexic �i Olanda. Cea mai mare parte a 
bisericilor s-a pr�bu�it, inclusiv catedrala din Port-au-
Prince. Seminarii, �coli, case c�lug�re�ti au fost grav 
avariate. Cu mare durere am a� at c� arhiepiscopul ca-
pitalei mons. Joseph Serge-Miot, a decedat. Exprim�m 
durerea noastr� tuturor fra�ilor �i surorilor din Haiti �i 
tuturor victimelor cutremurului”. 

Drama din Haiti: o �ar� de reconstruit. Mobilizarea Bisericii

http://www.oecumene.radiovaticana.org

S�pt�mâna de Rug�ciune pentru Unitatea Cre�tin�
În luna ianuarie a � ec�rui an cre�tinii de pe toa-

te meridianele P�mântului î�i d�ruiesc un timp de re-
� exie �i rug�ciune pentru ca din aceast� lume convul-
sionat� s� se înal�e spre Cer un m�nunchi format din 
opt zile de invoca�ii, pentru ca cel Preaînalt s� inspire 
pe poporul s�u spre iertare reciproc�, spre reconcilie-
re, spre unitate în iubire.

�i în acest an Biserica „Sfântul Gheorghe” din 
Oradea a organizat o sear� de rug�ciune, prilejuit� de 
S�pt�mâna de Rug�ciune pentru Unitatea Cre�tin�, 
în data de 21 ianuarie 2010, ora 17.00, cu tema „Voi 
ve�i �  martorii acestor lucruri” (Lc 24,48), la parohia 
“Sfântul Gheorghe”, str. Louis Pasteur, 26, Oradea.

Anul acesta au fost împreun�, în rug�ciune, ti-
neri din Biserica Greco-Catolic�, Biserica Romano 
Catolic�, Biserica Reformat� �i Biserica Penticos-
tal�, biserici ce au r�spuns invita�iei noastre.

În aceast� zi am fost recunosc�tori fa�� de mo�-
tenirea credin�ei primite, aceasta � ind �i tema zilei a 
patra. În timpul celebr�rii au fost aduse de c�tre tineri 
cinci simboluri: o piatr�, o carte mare de istorie, o cru-
ce, o Biblie �i un carton pe care era desenat un mare 
semn de întrebare. Seara a fost interactiv�, tinerii � ind 
cei care au participat activ la desf��urare liturgic�. La 
sfâr�itul rug�ciuni, întrerupte doar de cântecele preg�-
tite de � ecare grup în parte, cu to�ii, tineri, adul�i, copii, 
preo�i �i pastori s-au reunit, în curtea biserici, la un pa-
har de ciocolat� cald� oferit de parohia gazd�.

În speran�a c� Spiritul Sfânt a umplut su� etele ce-
lor prezen�i de roadele acestor rug�ciuni, ne-am desp�r�it 
cu inten�ia de a ne reîntâlni �i în alte ocazii comune.

Pr Olimpiu Todorean
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Moned� aniversar�: Petru Pavel Aron
La ini�iativa Arhiepiscopiei Majore de Alba Iulia �i 

F�g�ra� �i a Episcopiei de Oradea, în persoana Preaferi-
citului Lucian �i a Preas� n�itului Virgil, Banca Na�ional� 
a României a emis recent o moned� dedicat� anivers�rii 
a 300 de ani de la na�terea episcopului Petru Pavel Aron 
(1709 – 2009). S-a înf�ptuit astfel un str�lucit act de drep-
tate, întrucât Petru Pavel Aron a r�mas în istoria poporului 
nostru prin deschiderea primelor �coli moderne din istoria 
românilor, prin ini�ierea erudi�iei umaniste �i prin sprijinirea 
primei genera�ii a �colii Ardelene, care �i-a luat zborul spre 
viitor din citadela cultural� de la con� uen�a Târnavelor. 

Evenimentul este în mod aparte important, emi-
siunile monetare dedicate marilor personalit��i � ind de 
cea mai larg� popularitate, prin intrarea monedei în cir-
cuitul numismatic intern �i interna�ional. Moneda este 
turnat� în argint pur (concentra�ie 999‰), are greutatea 
de 31,103 g, diametrul de 37 mm, cu marginea zim�at�. 
Tirajul, restrâns din principiul rarit��ii �i valorii cresc�-
toare în timp, este de 500 de exemplare. Moneda este 
înso�it� de o carte-brevet, de fapt actul de identitate al 
piesei, de peste 60 de pagini, în limbile român�, engle-
z� �i francez�, unde semni� ca�ia momentului aniversar 
�i rolul providen�ial al lui Petru Pavel Aron sunt reliefa-
te într-o abreviere profesionist� de excep�ie. 

Concep�ia gra� c� a monedei �i a c�r�ii-brevet s-a re-
alizat prin colaborarea între Biblioteca Academiei Româ-
ne din Cluj-Napoca, în persoana istoricului Ioan Chindri�, 
directorul acestei institu�ii, �i expertul Cristian Ciornei de 
la Banca Na�ional� a României. Moneda are valoarea de 
10 lei. Pe avers este înf��i�at� catedrala de la Blaj, � ancat� 
de edi� ciile istorice ale �colilor Episcopului Aron, precum 
�i o scen� �colar� de epoc�, unde elevii ascult� prelegerea 
unui profesor. Reversul cuprinde portretul Episcopului 
Petru Pavel Aron �i simbolul central al blazonului s�u de 
ierarh, cu speci� carea anilor de via��: 1709-1764. Ace-
lea�i persoane au realizat �i macheta gra� c� a c�r�ii-brevet 
cu titlul 300 de ani de la na�terea episcopului Petru Pavel 
Aron, ilustrat� cu 36 de imagini de epoc�, evocatoare a 
biogra� ei �i activit��ii episcopului, majoritatea provenind 
de la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca. Cu 
totul excep�ional� este scoaterea în eviden��, pentru prima 
dat� într-un cadru de circula�ie, a adev�ratului portret al 
lui Petru Pavel Aron, ca Ierarh somptuos din lumea cato-
lic�, dup� ce vreme de secole a fost cunoscut numai sub 
înf��i�area subiacent� de c�lug�r oriental. 

Baterea monedei aniversare este al doilea gest 
major de cinstire a memoriei marelui om al bisericii 
�i promovator al culturii, care a fost Petru Pavel Aron, 
dup� scoaterea la lumin�, pe baza manuscriselor origi-
nale r�mase nepublicate, a Bibliei Vulgata, tradus� de 
Episcopul bl�jean �i colaboratorii s�i, într-o edi�ie monu-
mental� a Academiei Române, ini�iat� de marele istoric 
literar Eugen Simion �i realizat� de un colectiv academic 
coordonat de Ioan Chindri� �i Niculina Iacob. 

Biroul de pres�
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1,5 Lei

Inten�iile apostolatului rug�ciunii pentru anul 2010
FEBRUARIE

Inten�ia general�: Pentru to�i oamenii de �tiin�� �i oamenii de cultur�, pentru ca, prin c�utarea sincer� a adev�rului, 
s� poat� ajunge la cunoa�terea singurului Dumnezeu adev�rat. 
 
Inten�ia misionar�: Pentru ca Biserica, � ind con�tient� de propria identitate misionar�, s� se str�duiasc� s�-l urmeze 
cu � delitate pe Cristos �i s� proclame evanghelia sa la toate popoarele. 

F� un gest de solidaritate!
Oamenii din Haiti au nevoie de ajutorul t�u!

 Iubi�i credincio�i,
 În ziua de 12 ianuarie 2010 un cutremur de-

vastator a lovit ora�ul Port-au-Prince, capitala statului 
Haiti. Se estimeaz� c� aproximativ 75.000 de persoa-
ne au murit. Sute de mii de oameni sunt r�ni�i sau au 
r�mas f�r� ad�post, alimente �i ap�. Spitalele din Hai-
ti, care au fost de asemenea grav afectate, nu mai fac 
fa�� situa�iei �i mii de persoane r�nite nu bene� ciaz� 
nici m�car de servicii medicale de baz�.

 Caritas Haiti, de�i birourile i-au fost distruse 
complet, iar directorul organiza�iei, arhiepiscopul Jo-
seph Serge Miot, a murit în urma cutremurului, a în-
ceput imediat s� sprijine popula�ia. Între timp au sosit 
�i primele echipe de speciali�ti din partea diferitelor 
organiza�ii Caritas din Europa �i America. Ei au adus 
echipamente medicale �i aparatur� pentru preg�tirea 
apei potabile, dar �i corturi speciale care vor �  folosite 
ca ad�posturi temporare.

 În semn de solidaritate cu oamenii afecta�i 
de cutremur, Conferin�a Episcopilor Catolici din Ro-
mânia propune Confedera�iei Caritas România orga-
nizarea unei colecte în bisericile din România la data 
de 31 ianuarie 2010, pentru a contribui la progra-
mele de ajutorare �i reabilitare derulate prin re�eaua 
Caritas Internationalis.

 Colecta special� (tasul) din data de 31 ianua-
rie 2010 va �  predat�, de � ecare parohie, la „Caritas 
Eparhial Oradea” pân� cel târziu pe 16 februarie.

 Pentru persoanele private �i juridice intere-
sate de aceast� ac�iune exist� un num�r de cont pus 
la dispozi�ie: Asocia�ia Caritas Eparhial Oradea, 
IBAN: RO27 BTRL 0050 1205 7261 6902, BANCA 
TRANSILVANIA ORADEA, cu speci� ca�ia pentru 
“Colecta Haiti”.

 Rug�m pe to�i credincio�i s� se al�ture acestei 
ac�iuni în spiritul solidarit��ii cre�tine propov�duite 
de Evanghelie. Domnul s� v� r�spl�teasc� pentru bi-
nele f�cut iar Maria, Maica Sfânt�, s� v� ocroteasc�, 

+ Virgil Bercea
Episcop


